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RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2017

Relatório de Gestão do exercício de 2017 apresentado aos
órgãos de controle interno e externo e à sociedade como
prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de
Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70
da Constituição Federal, elaborado de acordo com as
disposições da IN TCU nº 63/2010, das DN TCU nº 161/2017
e nº 163/2017, da Portaria TCU nº 65/2018 e das orientações
do órgão de controle interno desta UPC

Brasília – DF, março de 2018.

LISTA DE E SIGLAS E ABREVIAÇÕES

AEE – Atendimento Educacional Especializado
AGU – Advocacia Geral da União
ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização
BNCC – Base Nacional Comum Curricular
BPC – Benefício de Prestação Continuada
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAQ – Custo Aluno-Qualidade
CAQi – Custo Aluno-Qualidade inicial
CCONT – Coordenação-Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional
CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
CEA – Coordenação de Estudos de Acompanhamento Orçamentário
CEAD – Centro de Educação a Distância.
CEOF – Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
CEAO – Coordenação de Estudos e Acompanhamento Orçamentário
CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica
CGF – Coordenação-Geral de Finanças
CGO – Coordenação-Geral de Orçamento
CGP – Coordenação-Geral de Planejamento
CGSGO – Coordenação-Geral de Suporte à Gestão Orçamentária
CGU – Controladoria Geral da União
CMC – Conselho do Mercado Comum do Mercosul
CNE – Conselho Nacional de Educação
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa
CEAD – Coordenação de Estudos, Análises e Diagnósticos
COAV – Coordenação de Avaliação
CONAE – Conferência Nacional de Educação
CONSED – Conselho Nacional de Secretários de Educação
CPMO – Coordenação de Programação e Monitoramento
CNE – Conselho Nacional de Educação
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CPGF – Cartão de Pagamento do Governo Federal
CPF – Cadastro de Pessoa Física
CPRO – Coordenação de Programação Orçamentária
DEST – Departamento de Empresas Estatais do Ministério da Educação.
DINTER – Programa de Doutorado Interinstitucional
DN – Decisão Normativa
DOU – Diário Oficial da União
DRU – Desvinculação de Recursos da União
DVE – Controle da Dívida Externa
EAD – Educação a Distância
EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
EJA – Educação de Jovens e Adultos
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública
EPCT – Educação Profissional, Científica e Tecnológica
EPT – Educação Profissional e Tecnológica
ESAF – Escola de Administração Fazendária
FEM – Fundo Educacional do Mercosul
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FGEDUC – Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FGV – Fundação Getúlio Vargas
FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior
FNCEE – Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FNE – Fórum Nacional de Educação
FORPLAD – Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Orçamento
FORPLAN – Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração
FURGS – Universidade Federal do Rio Grande
FUNCAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Superior
FUNDAJ – Fundação Joaquim Nabuco
FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica
GDPGPE – Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
GSISP – Gratificação Temporária do Sistema dos Recursos de Informação e Informática
GSISTE – Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública
Federal
HCPA – Hospital das Clínicas de Porto Alegre
HU – Hospital Universitário
IBC – Instituto Benjamin Constant
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IES – Instituição de Educação Superior
IF – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
IFES –Instituição Federal de Ensino Superior
IN – Instrução Normativa
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA – Lei Orçamentária Anual
MEC – Ministério da Educação
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul
MPAAC – Macroprocessos de Acompanhamento e Avaliação Contábil
MPEOF – Macroprocessos de Orientação sobre Execução Orçamentária e Financeira
MP – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
OCI – Outros Custeios de Investimento
OCC – Outros Custeios de Capital
OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos
ONU – Organização das Nações Unidas
PAC – Pacto de Aceleração do Crescimento
PAR – Plano de Ações Articuladas
PBA – Programa Brasil Alfabetizado
PCPR – Prestação de Contas do Presidente da República
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola
PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação
PEI – Planejamento Estratégico Institucional
PET – Programa de Educação Tutorial
PI – Plano Interno
PIB – Produto Interno Bruto
PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNAIC – Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa
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PNBE – Programa Nacional Biblioteca nas Escolas
PNE – Plano Nacional de Educação
PNLD – Programa Nacional do Livro Didático
PNUD/BRA – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/Brasil
PROCAD – Programa Nacional de Cooperação Acadêmica
PROCAMPO – Programa de Formação Inicial de Professores em exercício na Educação do Campo e
Quilombola
PROINFÂNCIA – Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar
Pública de Educação Infantil
PROJOVEM – Programa Nacional de Inclusão de Jovens
PROLIND – Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas
PRONACAMPO – Programa Nacional de Educação do Campo
PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
PROUNI – Programa Universidade para Todos
PPA – Plano Plurianual
REHUF – Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais
REMEC – Representação do Ministério da Educação
RENAFOR – Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
Pública
RFB – Receita Federal do Brasil
RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
RH – Recursos Humanos
ROF – Registros de Operações Financeiras
SAA – Subsecretaria de Assuntos Administrativos
SAOC – Sistema de Acompanhamento de Operações de Crédito
SAP – Sistema de Administração de Patrimônio
SASE – Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
SE – Secretaria Executiva
SEATA – Serviço de Apoio Técnico e Administrativo
SEB – Secretaria de Educação Básica
SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
SEGES– Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
SERES – Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados
SESU – Secretaria de Educação Superior
SETEC – Secretaria Educação Profissional e Tecnológica
SIADS – Sistema Integrado de Administração de Serviços
SIAF – Sistema Integrado de Administração do Governo Federal
SIAPE – Sistema de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal
SIAPENET – Sistema de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal
SIASG – Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais
SIASS – Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
SICAJ – Sistema de Cadastro de Ações
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses e Parcerias
SIDOR – Sistema Integrado de Dados Orçamentários
SIMEC – Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Finanças do Ministério da Educação
SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal
SIORG – Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal
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SIPCI – Sistema de Preços Custos e Índices
SIPEC – Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
SIPES – Sistema de Pesquisa Cadastral
SIREF – Sistema de Referência de Produção Publicitária
SISAC – Sistema de Registro e Apreciação de Atos de Admissão e Concessão
SISBB – Sistema de Informações do Banco do Brasil
SISP – Sistema de Planejamento e Orçamento Federal
SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SNPG – Sistema Nacional de Pós-Graduação
SOF – Secretaria de Orçamento Federal
SPE – Secretaria de Política Econômica
SPO – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
SPOA – Fórum que compreende as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração
STN – Secretaria do Tesouro Nacional
TCU – Tribunal de Contas da União
UAB – Universidade Aberta do Brasil
UC – Unidade Consolidadora
UFC – Universidade Federal do Ceará
UFCA – Universidade Federal do Cariri
UFESBA – Universidade Federal do Sul da Bahia
UFG – Universidade Federal de Goiás
UFLA – Universidade Federal de Lavras
UFMA – Universidade Federal do Maranhão
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
UFOB – Universidade Federal do Oeste da Bahia
UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco
UFPEL – Universidade Federal de Pelotas
UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco
UFRR – Universidade Federal de Roraima
UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro
UFTO – Universidade Federal do Tocantins
UGO – Unidade Gestora Orçamentária
UJ – Unidade Jurisdicionada
UMA – Unidade de Monitoramento e Avaliação
UnB – Universidade de Brasília
UNCME – União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação
UNDIME – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNIFAL – Universidade Federal de Alfenas
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo
UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana
UNILAB – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
UO – Unidade Orçamentária
UPAG – Unidade Pagadora
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LISTA DE QUADROS

Visão Geral do Ministério da Educação
Quadro – Competências
Quadro – Macroprocessos finalísticos

Planejamento Organizacional e Resultados
Quadro – Esfera de Recursos: PPA e LOA (em R$ 1,00)
Quadro – Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa – OFSS e OI do órgão representado pela UJ em 2017
(em R$ 1,00)
Quadro – Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2017 (em R$ 1,00)
Quadro – Evolução dos Indicadores do Programa 2080
Quadro – Metas do Objetivo 1007
Quadro – Metas do Objetivo 1008
Quadro – Metas do Objetivo 1009
Quadro – Metas do Objetivo 1010
Quadro – Metas do Objetivo 1011
Quadro – Ação 20GK: Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Quadro – Ação 20RG: Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Quadro – Ação 20RJ: Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica
Quadro – Ação 20RU: Gestão Educacional e Articulação com os Sistemas de Ensino
Quadro: Ação 00P1 – Apoio à Residência em Saúde
Quadro – Ação 152X: Ampliação e Reestruturação de Instituições Militares de Ensino Superior
Quadro – Ação 213M: Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos Direitos Humanos e de
Inclusão
Quadro – Ação 214V: Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e Adultos e a Programas de Elevação de
Escolaridade, Com Qualificação Profissional e Participação Cidadã
Quadro – Ação 6344: Regulação e Supervisão dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de
Ensino Superior
Quadro – Ação 6380: Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Quadro – Ação 8282: Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Quadro – Ação 00O0: Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica
Quadro – Ação 00OW: Apoio à Manutenção da Educação Infantil
Quadro – Ação 00PH: Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro na Educação de Jovens e Adultos e em Programas de
Elevação de Escolaridade Integrados à Qualificação Profissional e à Participação Cidadã
Quadro – Ação 20GK: Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Quadro – Ação 20RW: Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica
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Quadro – Ação 213M: Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos Direitos Humanos e de
Inclusão
Quadro – Ação 214V: Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e Adultos e a Programas de Elevação de
Escolaridade, Com Qualificação Profissional e Participação Cidadã
Quadro – Ação 8790: Apoio Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos
Quadro – Ação 20RS: Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica nas Comunidades do Campo, Indígenas,
Tradicionais, Remanescentes de Quilombo e das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos, Meio Ambiente e
Políticas de Inclusão dos Alunos com Deficiência
Quadro – Ação 8252: Educação Profissional e Tecnológica à Distância
Quadro – Ação 6368: Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e
Hospitais de Ensino
Quadro – Ação 6379: Complementação para o funcionamento dos hospitais
Quadro – Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores (em R$)
Quadro – Situação dos restos a pagar não processados por secretaria integrante da Secretaria Executiva do MEC (em
R$ milhares)
Quadro – Situação dos restos a pagar processados por secretaria integrante da Secretaria Executiva do MEC (em R$
milhares)
Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios
Quadro – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio,
contratos de repasse e instrumentos congêneres
Quadro – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão
Quadro – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos
Quadro – Perfil de atrasos na análise de cumprimento de objeto de Termo de Execução Descentralizada
Quadro – Status dos itens do Plano de Ações para atender ao item 9.2 do Acórdão 1006/2016 – Plenário/TCU
Quadro – Despesas por modalidade de contratação
Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa
Quadro – Concessão de suprimento de fundos
Quadro – Utilização de suprimento de fundos
Quadro – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

Áreas Especiais da Gestão
Quadro – Relação de Ações Internas de Capacitação - 2017
Quadro – Indicadores de Desempenho CEFAP
Quadro – Força de Trabalho do MEC, por lotação
Quadro – Força de Trabalho do MEC
Quadro – Força de Trabalho do MEC (incluindo servidores cedidos)
Quadro – Distribuição da Lotação Efetiva
Quadro – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do MEC
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Quadro – Despesas do pessoal
Quadro – Despesas de Pessoal e benefícios (Unidades Vinculadas)
Quadro – Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
Quadro – Quantidade de veículos de terceirizados
Quadro – Quantidade de veículos da frota do MEC
Quadro – Média anual de quilômetros rodados – veículo terceirizado
Quadro – Média anual de quilômetros rodados – frota do MEC
Quadro – Idade média – veículo terceirizado
Quadro – Idade média – frota do MEC
Quadro – Relação de veículos considerados inservíveis
Quadro – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade do Ministério da Educação
(MEC)
Quadro – Cessão de espaços físicos
Quadro – Principais programas e objetivos - Planejamento Estratégico de TIC
Quadro – Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI
Quadro – Demonstrativo do índice de digitalização dos Serviços Públicos de Atendimento
Quadro – Resultados em Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
Quadro – Resultados em Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Quadro – Resultados em Infraestrutura e Segurança
Quadro – Resultados em Desenvolvimento de Soluções de TIC
Quadro – Principais sistemas de informações – MEC

Relacionamento com a Sociedade
Quadro – Características dos pedidos de acesso à informação
Quadro – Temas das solicitações (Top 10)
Quadro – Motivos de negativa de respostas
Quadro – Meios de envio de resposta
Quadro – Dados gerais sobre o tipo de demandante (pessoas físicas e jurídicas)
Quadro – Perfil dos solicitantes, pessoa física, por gênero
Quadro – Perfil dos solicitantes, por escolaridade
Quadro – Perfil dos solicitantes, por tipo de pessoa jurídica
Quadro – Perfil dos solicitantes, pessoa física por profissão
Quadro – Geral de recursos em 2017
Quadro – Motivos para interposição de recursos de 1ª Instancia
Quadro – Recursos à autoridade máxima respondidos (2ª Instância)
Quadro – Motivos para interposição de recursos à autoridade máxima (2ª Instância)
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Quadro – Recursos à CGU respondidos (3ª Instância)

Desempenho Financeiro e Informações Contábeis
Quadro – Créditos Dano ao Patrimônio / TCU: Valores baixados por conta
Quadro – Créditos Dano ao Patrimônio / TCU: Valores baixados por UG
Quadro – Transferências Voluntárias: Valores baixados por UG
Quadro – Relação de unidades integrantes da UPC (Secretaria Executiva)

Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgãos de Controle
Quadro – Acórdão 1.947/2017 – Plenário; item trilhas de auditoria (SAA/SE)
Quadro – Acórdão 1.906/2017 – Plenário; item b.1 (SAA/SE)
Quadro – Processo TC nº 004.163/2017-6; item 1 (SAA/SE)
Quadro – Processo TC nº 006.631/2017-7 (SAA/SE)
Quadro – Acórdão 10.469/2017 – 1ª Câmara; item 1.6 (SAA/SE)
Quadro – Acórdão 10.292/2017 – 1ª Câmara; item 1.7 (SAA/SE)
Quadro – Acórdão 2.600/2017 – Plenário; item 9.3 (DTI)
Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.4 (DTI)
Quadro – TC 014.845/2014-8; item 9.1.6 (DTI)
Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.7 (DTI)
Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.9 (DTI)
Quadro – TC 014.845/2014-8; item 9.1.10 (DTI)
Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.9 (DTI)
Quadro – TC 014.845/2014-8; item 9.1.14 (DTI)
Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.15 (DTI)
Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.16 (DTI)
Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.4.7 (DTI)
Quadro – Acórdão 3.002/2016 – Plenário; item 9.4 (Sase)
Quadro – Acórdão 618/2014 – Plenário; itens 9.1.3, 9.2.3 e 9.3 (Sase)
Quadro – Acórdão 2.775/2017 – Plenário; itens 9.1.3.1 a 9.1.3.8 (Sase)
Quadro – Acórdão 360/2012-TCU-Plenário; item 9.8 (SEB)
Quadro – Acórdão 1.897/2017-TCU-Plenário; item 9.5 (SEB)
Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.1 (SEB)
Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.2 (SEB)
Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.3 (SEB)
Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.4 (SEB)
Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.5 (SEB)
Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.3.1.1 (SEB)
Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

x

Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.4 (SEB)
Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.3.4 (SEB)
Quadro – Acórdão 1.067/2017-TCU-Plenário; itens 9.2, 9.3 e 9.4 (Setec)
Quadro – Acórdão 6.632/2015-TCU-1ª Câmara; item 1.7.2 (Setec)
Quadro – Acórdão 1.006/2016-TCU-Plenário; itens 9.2, 9.2.1 e 9.2.2 (Setec)
Quadro – Acórdão 1.006/2016-TCU-Plenário; itens 9.4.4, 9.4.4.1 e 9.4.4.2 (Setec)
Quadro – Acórdão 2.802/2016-TCU-Plenário; item 9.2.6 (Setec)
Quadro – Acórdão 2.802/2016-TCU-Plenário; item 9.2.7 (Setec)
Quadro – Acórdão 2.802/2016-TCU-Plenário; item 9.2.16 (Setec)
Quadro – Acórdão 2.802/2016-TCU-Plenário; item 9.2.18 (Setec)
Quadro – Acórdão 3.071/2016-TCU-Plenário; itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.3, 9.1.4, 9.1.4.1, 9.1.4.2, 9.1.4.3, 9.1.4.4,
9.1.4.5 e 9.1.4.6 (Setec)
Quadro – Acórdão 2.790/2015-TCU-Plenário; item 1.7.1 (Sesu)
Quadro – Acórdão 2.790/2015-TCU- Plenário; item 1.7.2 (Sesu)
Quadro – Acórdão 2.790/2015-TCU- Plenário; item 1.7.4 (Sesu)
Quadro – TC 025.594/2016-8; item 5.1 (Sesu)
Quadro – TC 025.594/2016-8; item 5.2 (Sesu)
Quadro – Relatório Anual de Auditoria Relatório nº: 201601352; item 2.1.1.1 (SAA)
Quadro – Relatório Anual de Auditoria Relatório nº: 201601352; item 2.1.1.2 (SAA)
Quadro – Atendimento aos municípios executores do Proinfância, no período de 2009 a 2014
Quadro – Contratações por projeto
Quadro – Atendimento por meio do AEE no período de 2013 a 2015
Quadro – Estratégias implementadas para atender recomendações do Acórdão nº 2.515/2014-TCU-Plenário
Quadro – Quantitativo de unidades de educação infantil (Proinfância) em funcionamento
Quadro – Quantitativo de novas vagas disponíveis em unidades do Proinfância
Quadro – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário
Quadro – Despesas com publicidade
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LISTA DE GRÁFICOS

Planejamento Organizacional e Resultados
Gráfico – Restos a pagar não processados: montante em 1º de janeiro de 2017 e saldo a pagar em 31/12/2017 –
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APRESENTAÇÃO
O Ministério da Educação (MEC) tem como missão coordenar a política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e sistemas no exercício de sua função normativa e para a prestação de
assistência técnica e financeira aos estados, municípios e Distrito Federal, em benefício da sociedade.
A Estrutura Regimental da UPC é definida pelo Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017.
O MEC tem buscado aperfeiçoar o modelo de planejamento e monitoramento de suas políticas
por meio da priorização de ações de caráter estratégico, de forma a direcionar os seus esforços para
alavancar resultados específicos e relevantes para o País, além de aprimorar a coordenação entre as
políticas educacionais e as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, em atendimento às
necessidades da sociedade brasileira.
A Educação Básica permanece como grande desafio no contexto da política de inclusão social.
Os resultados das avaliações nacionais apontam para a persistência das desigualdades regionais,
reforçando a necessidade de profundas reformas. Para fazer frente a esse desafio, destaca-se a
homologação, em dezembro de 2017, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação
infantil e ensino fundamental, a ser complementada no primeiro semestre de 2018 com a inclusão do
ensino médio. A Base está prevista na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) e nas estratégias do PNE em vigência, e trata-se de um instrumento fundamental que
define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes têm direito na Educação
Básica.
A nova Política de Formação de Professores, articulada com a BNCC, é fundamental para a
qualificação da oferta e da gestão em todos os níveis e modalidades de ensino. Também foi lançada,
em 2017, a Política Nacional de Alfabetização, conjunto de iniciativas que, em regime de colaboração
entre União e entes federados, envolvem a BNCC, a formação de professores e o Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD), tendo como eixo principal o Programa Mais Alfabetização.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) atende 41 milhões de estudantes em todo
o país. Após sete anos sem reajuste, o valor do repasse suplementar da União para os estados e
municípios para a merenda escolar foi reajustado em 2017. Para os alunos dos ensinos fundamental e
médio regular, que representam 71% dos atendidos pelo programa, o reajuste ficou em 20%.
Uma das estratégias do MEC para melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática
no ensino fundamental, é a reestruturação do Programa Novo Mais Educação que amplia a carga
horária das escolas públicas para cinco ou quinze horas semanais no turno e/ou contraturno escolar. O
Programa oferece atividades complementares de apoio pedagógico buscando reduzir o abandono, a
reprovação e a distorção idade/ano.
O Governo Federal tem fomentado ações conjuntas entre os entes federados que propiciem
novas organizações curriculares para o novo ensino médio, em conformidade com a Lei nº
13.415/2017. A mesma Lei instituiu a Política de Fomento à Implantação de Escolas em Tempo
Integral, que busca levar um modelo de escolas em tempo integral para todos os Estados. Com isso, o
Ensino Médio aproximará ainda mais a escola da realidade dos estudantes à luz das novas demandas
profissionais do mercado de trabalho.
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O Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi sancionado em 2017 e apresenta três
modalidades para o financiamento, entre elas a que será ofertada diretamente pelo governo federal a
juro zero para o estudante com renda familiar per capta mensal de até três salários mínimos. O Novo
Fies também cobra mais atenção à qualidade dos cursos financiados e permite maior flexibilização no
prazo de carência. As mudanças visam à sustentabilidade do programa a médio e longo prazos. Em
2018, o Fies conta com 310 mil vagas com base nas novas regras, sendo 100 mil a juro zero.
A Secretaria Executiva do MEC apresenta, neste Relatório de Gestão consolidado, as principais
atividades do Órgão e os principais resultados de sua atuação no exercício de 2017, de forma
consolidada , tanto na execução das políticas de educação quanto na área administrativa. São unidades
consolidadas desta UPC o Gabinete do Ministro (GM), o Conselho Nacional de Educação (CNE), a
Secretaria de Educação Básica (SEB), a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC),
a Secretaria de Educação Superior (SESu), a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI), a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) e a
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), além da Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos e da Diretoria de Tecnologia
da Informação, as três últimas vinculadas diretamente à Secretaria Executiva do MEC.
O presente Relatório de Gestão Consolidado foi desenvolvido em cumprimento do dever legal
do MEC apresentar sua prestação de contas anual aos órgãos de controle. O Relatório foi elaborado
conforme as normativas publicadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em especial a Instrução
Normativa TCU nº 63/2010, de 1º de setembro de 2010 alterada pela Instrução Normativa TCU nº
72/2013, de 15 de maio de 2013; a Decisão Normativa nº 161/2017, de 1º de novembro de 2017; a
Decisão Normativa nº 163/2017, de 6 de dezembro de 2017; e a Portaria TCU nº 65/2018, de 28 de
fevereiro de 2018.
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VISÃO GERAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Nesta seção são apresentadas as competências administrativas do Ministério da Educação
(MEC) e de suas unidades que compõem o conjunto das informações da Prestação de Contas relativas
ao exercício 2017. Além disso, constam as normas legais que regulamentam o seu processo
administrativo, seu organograma com as áreas estratégicas e seus dirigentes. Por fim, são detalhados
os seus macroprocessos finalísticos.

Finalidade e Competência
O Ministério da Educação tem como missão coordenar a política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e sistemas no exercício de sua função normativa e a prestação de
assistência técnica e financeira aos estados, municípios e Distrito Federal, em benefício da sociedade.
Suas competências estão estabelecidas no Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, que aprova
a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
do Ministério da Educação, revogando o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012.
O MEC tem como áreas de competência a política nacional de educação que engloba a educação
infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, a educação de jovens e adultos, a
educação profissional, a educação especial e a educação a distância, exceto ensino militar. Realiza a
avaliação educacional e por meio de suas instituições universitárias, estimula a pesquisa e extensão
universitária e o magistério.
O Gabinete do Ministro tem por competência assessorar o Ministro de Estado em sua
representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho de seu
expediente pessoal, bem como acompanhar o andamento dos projetos de interesse do MEC em
tramitação no Congresso Nacional.
Das secretarias finalísticas, órgão colegiado e unidades estratégicas:
À Secretaria de Educação Básica compete planejar, orientar e coordenar, em âmbito nacional, o
processo de formulação de políticas para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
À Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica compete planejar, orientar, coordenar e
avaliar o processo de formulação e implementação da política de educação profissional e tecnológica.
À Secretaria de Educação Superior compete planejar, orientar, coordenar e supervisionar o
processo de formulação e implementação da política nacional de educação superior.
À Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão compete planejar,
orientar e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino, a implementação de políticas para a
alfabetização, a educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação escolar indígena, a
educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação em direitos humanos, a educação
ambiental e a educação especial.
À Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior compete planejar e coordenar o
processo de formulação de políticas para a regulação e supervisão da educação superior, em
consonância com as metas do PNE; e autorizar, reconhecer e renovar o reconhecimento de cursos de
graduação e sequenciais, presenciais e a distância.
À Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino compete estimular a ampliação do
regime de cooperação entre os entes federativos, apoiando o desenvolvimento de ações para a criação
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de um sistema nacional de educação; assistir e apoiar o Distrito Federal, os Estados e os Municípios na
elaboração ou adequação de seus planos de educação, e no aperfeiçoamento dos processos de gestão
na área educacional; e estabelecer, em conjunto com os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas do PNE
– 2014/2024, e de seus planos de educação.
A Secretaria-Executiva exerce o papel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da
Administração Federal (SIPEC), de Serviços Gerais (SISG), de Administração dos Recursos de
Informação e Informática (SISP), de Planejamento e de Orçamento Federal, de Contabilidade Federal,
de Administração Financeira Federal e de Organização e Inovação Institucional (SIORG), por
intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de Planejamento e Orçamento e da
Diretoria de Tecnologia da Informação. Além disso, presta assistência ao Ministro de Estado na
supervisão e coordenação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e das
entidades a ele vinculadas.
À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete planejar, coordenar e supervisionar a
execução das atividades relacionadas com o sistema federal de Administração de Pessoal Civil no
âmbito do MEC, inclusive as atividades de capacitação e desenvolvimento dos seus servidores e suas
entidades vinculadas, executadas pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Ministério da
Educação.
À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete planejar, coordenar e supervisionar a
execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de
administração financeira e de contabilidade, no âmbito do Ministério da Educação; e promover a
articulação com o órgão central dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de
Administração Financeira e de Contabilidade, informando e orientando as unidades e as entidades
vinculadas do Ministério da Educação quanto ao cumprimento das normas vigentes.
À Diretoria de Tecnologia da Informação compete coordenar e supervisionar a elaboração,
execução e avaliação das ações relativas ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação, estabelecer e
coordenar a execução da política de segurança da informação, e definir e adotar metodologia de
desenvolvimento de sistemas e coordenar a prospecção de novas tecnologias de informação e
comunicação, no âmbito do MEC. A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), tem, ainda, como
missão, prover serviços e soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação para garantir a
realização de políticas públicas do MEC em benefício da sociedade.
O Conselho Nacional de Educação, enquanto órgão colegiado do MEC, é composto pelas
Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, tem atribuições normativas, deliberativas e de
assessoramento ao Ministro de Estado da Educação, de forma a assegurar a participação da sociedade
no aperfeiçoamento da educação nacional.

Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento do MEC
A organização e a estrutura administrativa do MEC estão regulamentadas pelo Decreto nº 9.005,
de 2017. Das unidades do MEC que compõem o seu Relatório de Gestão, estão relacionadas a seguir
as que possuem regimentos internos.


Gabinete do Ministro: Portarias nº 669, de 31 de julho de 2013 e nº 1.100, de 8 de novembro
de 2013.



Consultoria Jurídica unidade vinculada diretamente à Secretaria Executiva – Portaria nº 229
de 23 de março de 2013.



Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES - Portaria nº 1.342,
de 14 de novembro de 2012.
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Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO - Portaria nº 1.022, de 16 de outubro de 2013.



Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI – Portaria n° 787, de 14 de agosto de 2009.



Conselho Nacional de Educação – CNE - Portaria MEC nº 1.306, de 2 de setembro de 1999.

Cumpre registrar as principais leis e normas infra legais relacionadas à gestão finalística e
administrativa do Ministério da Educação e se suas jurisdicionadas:
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional;
 Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES e dá outras providências, regulamentada pelo Decreto nº 5.773, de 2006,
revogado pelo Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício
das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos
cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino;
 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional de Educação;
 Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 - Plano Plurianual 2016/2019
 Lei nº 13.408, de 26 dezembro 2016 - dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências;
 Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 - estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2017.

Organograma
O organograma a seguir apresenta as áreas que compõem o Relatório de Gestão da SecretariaExecutiva do Ministério da Educação.
Figura – Organograma do MEC
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Quadro – Competências:
Unidade

Competência

Gabinete do
Ministro

A estrutura administrativa do Gabinete do Ministro de Estado tem entre suas competências
assistir o Ministro em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas e do
preparo e despacho de seu expediente pessoal; acompanhar o andamento dos projetos de
interesse do Ministério em tramitação no Congresso Nacional; providenciar o atendimento às
consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional; providenciar a publicação
oficial e a divulgação das matérias relacionadas à área de atuação do Ministério; coordenar e
desenvolver atividades, no âmbito internacional, que auxiliem a atuação institucional do
Ministério, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos da
administração pública; planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades
de comunicação social do Ministério; e supervisionar o conteúdo destinado ao desenvolvimento
e aprimoramento do ensino a distância de alunos e da capacitação de professores, transmitido
e disponibilizado pelo canal de educação, a TV Escola.

SecretariaExecutiva

SecretariaExecutiva
Adjunta

Titular

A Secretaria-Executiva assiste o Ministro de Estado na supervisão e coordenação das atividades das
Secretarias integrantes da estrutura do Ministério da Educação e de suas entidades vinculadas; além
de supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e
de orçamento, de administração dos recursos de tecnologia da informação, de administração de
pessoal civil, de serviços gerais, de administração financeira, de contabilidade, de gestão de
documentos de arquivo e de organização e inovação institucional, no âmbito do MEC; auxiliar o
Ministro de Estado na definição de diretrizes e na implementação das ações da área de competência
do MEC; e participar da definição, da construção e da implementação de modelos e estudos de
informação da educação, inclusive dados abertos.
A Secretaria-Executiva Adjunta assiste o Ministro de Estado na supervisão e coordenação das
atividades das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério e de suas entidades vinculadas;
supervisiona e coordena as atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento
e de orçamento, de administração dos recursos de tecnologia da informação, de administração
de pessoal civil, de serviços gerais, de administração financeira, de contabilidade, de gestão de
documentos de arquivo e de organização e inovação institucional, no âmbito do MEC; auxilia
o Ministro de Estado na definição de diretrizes e na implementação das ações da área de
competência do MEC; e participa da definição, da construção e da implementação de modelos
e estudos de informação da educação, inclusive dados abertos.
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Cargo

Período de
Atuação
13/5/2016
26/4/2017
27/4/2017 a
2/8/2017

JOSÉ MENDONCA
BEZERRA FILHO
Ministro

3/8/2017 a
20/10/2017

Cargo Vago

21/10/2017 a
25/10/2017

JOSÉ MENDONCA
BEZERRA FILHO

26/10/2017 até a
presente data

MARIA HELENA
GUIMARAES DE
CASTRO

Secretário
Executivo

31/5/2016 até a
presente data

8/6/2016 até a
presente data

FELIPE SARTORI
SIGOLLO

Secretário
Executivo
Adjunto
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Unidade

Competência

Titular

Cargo

Período de
Atuação

Secretaria de
Educação
Básica

A SEB tem como competências: planejar, orientar e coordenar, em âmbito nacional, o processo de
formulação de políticas para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio; planejar, orientar
e coordenar, em articulação com os sistemas de ensino e participação social, a implementação de políticas
para a educação básica; fomentar a implementação das políticas para a educação básica, por meio da
cooperação técnica e financeira junto aos entes federativos; desenvolver ações de melhoria da qualidade
das aprendizagens na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, com foco de atuação
nas redes de ensino; desenvolver ações com o objetivo de garantir a igualdade de condições para o acesso
e a permanência na escola e o alcance de padrões da qualidade social da educação básica; incentivar a
melhoria da qualidade da educação básica em todas as suas etapas e modalidades e estabelecer parâmetros
de qualidade, tanto para as condições de oferta quanto para a aprendizagem dos estudantes; propor,
subsidiar, apoiar, implementar e acompanhar, em âmbito nacional, políticas e programas de formação
para profissionais da educação básica, em articulação com áreas afins do MEC e de outros órgãos
governamentais; propor, subsidiar, formular, apoiar, implementar e acompanhar políticas e programas de
formação de professores e de gestores, a produção de conhecimentos e o desenvolvimento e a avaliação
de recursos didáticos e pedagógicos para a educação básica, em articulação com áreas afins do MEC e de
outros órgãos governamentais; organizar e coordenar os sistemas de informação, monitoramento e análise
de indicadores referentes a ações ligadas à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio,
em articulação com áreas afins do MEC e de outros órgãos governamentais e não governamentais;
subsidiar, desenvolver e acompanhar políticas, programas e ações que envolvam o repasse de recursos às
secretarias de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e às escolas; formular, propor,
subsidiar, apoiar e acompanhar políticas e programas que utilizem as tecnologias da informação e
comunicação para promover a interatividade e a integração das diferentes linguagens e mídias, em
articulação com áreas afins do MEC e de outros órgãos governamentais; fomentar a produção
independente e inovadora de mídias e conteúdos educacionais para todas as plataformas e promover a
incorporação de novos formatos nas práticas educacionais; propor, coordenar e acompanhar o conteúdo
transmitido e disponibilizado pelo canal de educação denominado TV Escola e a exploração dos serviços
de sons e imagens, satélite, internet e outras mídias; formular, propor e supervisionar políticas e programas
de educação a distância, em articulação com áreas afins do MEC e de outros órgãos governamentais;
desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, programas e ferramentas para a formação inicial na
modalidade a distância, direcionados para a educação básica, em articulação com áreas afins do MEC e
de outros órgãos governamentais; desenvolver metodologias e tecnologias educacionais que utilizem
tecnologias da informação e comunicação para o aprimoramento dos processos educacionais e dos
processos específicos de ensino e aprendizagem na educação básica, em articulação com áreas afins do
MEC e de outros órgãos governamentais; e fomentar o provimento de infraestrutura da tecnologia da
informação e comunicação às instituições públicas de ensino, em articulação com áreas afins do MEC e
de outros órgãos governamentais.

ROSSIELI SOARES
DA SILVA

Secretário

28/6/2016 até a
presente data
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Unidade

Competência

Titular

Cargo

Período de
Atuação

Secretaria de
Educação
Profissional e
Tecnológica

À Setec compete: formular, planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar políticas
públicas de educação profissional e tecnológica; desenvolver a educação profissional e
tecnológica em regime de colaboração com os demais sistemas de ensino e os diversos agentes
sociais envolvidos; planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e outros programas voltados ao fomento
da educação profissional e tecnológica, de forma articulada com os sistemas de ensino e os
diversos agentes sociais; promover o fomento à inovação, à expansão e à melhoria da qualidade
da educação profissional e tecnológica, especialmente quanto à integração com o ensino médio,
à oferta na modalidade a distância, à certificação profissional de trabalhadores e ao diálogo
com os setores produtivos e sociais; fomentar o desenvolvimento de modelos de ensino,
avaliação e gestão na educação profissional e tecnológica, observadas as especificidades do
público a ser atingido; instituir mecanismos e espaços de controle social que garantam gestão
democrática, transparente e eficaz no âmbito das políticas públicas e dos recursos destinados à
educação profissional e tecnológica, em articulação com as redes de educação profissional e
tecnológica, os sistemas de ensino e os demais agentes sociais; elaborar políticas e programas
de expansão da oferta de educação profissional e tecnológica de qualidade, em consonância
com o Plano Nacional de Educação (PNE); fortalecer a rede pública federal de educação
profissional e tecnológica e buscar a adequada disponibilidade orçamentária e financeira para
a sua efetiva manutenção e expansão; promover e realizar pesquisas e estudos voltados ao
desenvolvimento da educação profissional e tecnológica; divulgar a educação profissional e
tecnológica, visando a ampliar a sua atratividade e o seu reconhecimento social junto aos
jovens, aos trabalhadores e à sociedade em geral; estimular a integração das redes e instituições
de educação profissional e tecnológica públicas e privadas dos sistemas de ensino; apoiar
técnica e financeiramente o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica dos
sistemas de ensino e buscar desenvolver o regime de colaboração nos diferentes níveis de
governo; estabelecer mecanismos de articulação entre setores produtivos, sistemas de ensino e
agentes sociais, em consonância com as demandas econômicas e sociais; formular e
implementar políticas e ações de supervisão da educação profissional e tecnológica, no âmbito
do sistema federal de ensino, e estimular ações em regime de colaboração com os demais
sistemas de ensino; formular e implementar políticas de avaliação da educação profissional e
tecnológica, em articulação com o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os sistemas de ensino e os demais
agentes da educação profissional e tecnológica; propor ações de concepção e atualização dos
referenciais e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e
Tecnológica; e estabelecer políticas e programas voltados à internacionalização da educação
profissional e tecnológica.

ELINE NEVES
BRAGA
NASCIMENTO

Secretário

4/10/2016 até a
presente data
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Unidade

Competência

Titular

Cargo

Período de
Atuação

Secretaria de
Educação
Superior

A Sesu tem como competências: planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de
formulação e implementação da política nacional de educação superior; propor políticas de
expansão da educação superior, em consonância com o PNE; fomentar e disseminar estudos
sobre a educação superior e suas relações com a sociedade e o desenvolvimento nacional;
realizar parcerias e intercâmbio com outros órgãos governamentais e não governamentais e
com entidades nacionais e internacionais; formular políticas e executar programas voltados
para o acesso e a permanência dos estudantes na educação superior; atuar como órgão setorial
de ciência e tecnologia do MEC, para as finalidades previstas na legislação que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; realizar e fomentar estudos
voltados para o desenvolvimento do Sistema Federal de Ensino Superior; formular, em
conjunto com o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação e com órgãos afins, a
política de oferta de financiamento e de apoio ao estudante do ensino superior gratuito e não
gratuito; estabelecer políticas e executar programas voltados às residências em saúde, em
articulação com os setores afins, por intermédio da Comissão Nacional de Residência Médica
e da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde; incentivar e apoiar a
capacitação das instituições de educação superior para desenvolverem programas de
cooperação internacional, a fim de proporcionar o aumento o intercâmbio de pessoas e de
conhecimento e de dar maior visibilidade internacional à educação superior do País; fomentar
ações e políticas de formação dos profissionais de educação básica junto às instituições
integrantes do Sistema Federal de Ensino Superior; estabelecer políticas e programas voltados
à internacionalização no âmbito da educação superior, articuladas com o PNE e com os demais
níveis de ensino; coordenar o desenvolvimento e fortalecimento da rede de instituições públicas
federais de educação superior e buscar a adequada disponibilidade orçamentária e financeira
para a sua efetiva manutenção e expansão; propor as ações de concepção e atualização dos
referenciais e das diretrizes curriculares nacionais dos cursos superiores de graduação; propor
referenciais de qualidade para a educação a distância, considerando as diretrizes curriculares
dos cursos da educação superior e as diversas tecnologias da informação e comunicação, e
planejar, orientar e acompanhar a política de educação superior a distância; promover ações de
estímulo e fomento à inovação e melhoria da qualidade da educação superior por meios
presenciais e a distância, em diálogo com os setores produtivos e sociais; e estimular e fomentar
inovações pedagógicas e institucionais na formação dos perfis profissionais de conclusão dos
cursos superiores alinhados às demandas e exigências do desenvolvimento nacional no
contexto internacional.

PAULO
MONTEIRO
VIEIRA BRAGA
BARONE

Secretário

13/7/2016 até a
presente data
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Unidade

Secretaria de
Educação
Continuada,
Alfabetização,
Diversidade e
Inclusão

Secretaria de
Regulação e
Supervisão da
Educação
Superior

Competência
A Secadi tem como competências: planejar, orientar e coordenar, em articulação com os
sistemas de ensino e as representações sociais, a implementação de políticas para a
alfabetização e educação de jovens e adultos ao longo da vida, a educação do campo, a
educação escolar indígena, a educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação para
as relações étnico-raciais, a educação em direitos humanos e a educação especial; viabilizar
ações de cooperação técnica e financeira entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e organismos nacionais e internacionais, voltadas à alfabetização e à educação de
jovens e adultos, à educação do campo, à educação dos povos indígenas, à educação em áreas
remanescentes de quilombos, à educação para as relações étnico-raciais, à educação em direitos
humanos e à educação especial; coordenar ações educacionais voltadas à diversidade
sociocultural e linguística, aos direitos humanos e à inclusão, visando à efetivação de políticas
públicas transversais e intersetoriais de que trata a Secretaria, em todos os níveis, etapas e
modalidades; e desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, de programas de formação
de professores e de materiais didáticos e pedagógicos específicos.
À Seres compete: planejar e coordenar o processo de formulação de políticas para a regulação
e a supervisão da educação superior, em consonância com as metas do PNE; autorizar,
reconhecer e renovar o reconhecimento de cursos de graduação e sequenciais, presenciais e a
distância; exarar parecer nos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições
de educação superior para as modalidades presencial e a distância; supervisionar instituições
de educação superior e cursos de graduação e sequenciais, presenciais e a distância, com vistas
ao cumprimento da legislação educacional e à indução de melhorias dos padrões de qualidade
da educação superior, aplicando as penalidades previstas na legislação; estabelecer diretrizes e
instrumentos para as ações de regulação e supervisão da educação superior, presencial e a
distância, em consonância com o ordenamento legal vigente; estabelecer diretrizes para a
elaboração dos instrumentos de avaliação de instituições e cursos de educação superior;
gerenciar sistema público de informações cadastrais de instituições e cursos de educação
superior; gerenciar sistema eletrônico de acompanhamento de processos relacionados à
regulação e supervisão de instituições e cursos de educação superior; articular-se, em sua área
de atuação, com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, mediante ações de
cooperação institucional, técnica e financeira bilateral e multilateral; coordenar a política de
certificação de entidades beneficentes de assistência social com atuação na área de educação;
e gerenciar, planejar, coordenar, executar e monitorar ações referentes a processos de
chamamento público para credenciamento de instituições de educação superior privadas e para
autorização de funcionamento de cursos em áreas estratégicas, observadas as necessidades do
desenvolvimento do País e a inovação tecnológica.
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Titular

Cargo

Período de
Atuação

IVANA DE
SIQUEIRA

Secretário

7/6/2016 até a
presente data

MAURICIO ELISEU
COSTA ROMAO

17/6/2016 a
13/3/2017

Secretário

HENRIQUE
SARTORI DE
ALMEIDA PRADO

14/3/2017 até a
presente data
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Unidade

Competência

Titular
REGINA
ALCANTARA DE
ASSIS

Secretaria de
Articulação
com os Sistemas
de Ensino

A Sase tem como competências: estimular a ampliação do regime de cooperação entre os entes
federativos e apoiar o desenvolvimento de ações para a criação de um Sistema Nacional de
Educação; assistir os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na elaboração, adequação,
monitoramento e avaliação democrática de seus planos de educação, em consonância com as
diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, e promover a articulação e a pactuação entre os
sistemas de ensino; monitorar periodicamente e avaliar continuamente o PNE, em articulação
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; assistir os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios na promoção de políticas de valorização dos profissionais da educação; promover a
articulação com as demais secretarias e entidades vinculadas ao MEC, visando à consecução das
políticas educacionais junto aos sistemas de ensino no cumprimento das metas do PNE; e apoiar
a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, a estruturação de suas carreiras e
remuneração e as relações democráticas de trabalho no âmbito da educação.

Conselho
Nacional de
Educação

Consultoria
Jurídica

É o órgão deliberativo, normativo e de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação que
tem a competência, em matéria de educação, de formular e avaliar a política nacional de
educação, zelar pela qualidade do ensino, zelar pelo cumprimento da legislação educacional e
assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira.

É o órgão setorial da Advocacia-Geral da União tem como competências: prestar assessoria e
consultoria jurídica no âmbito do MEC; fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos
tratados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida na área de atuação do MEC
quando não houver orientação normativa do Advogado-Geral da União; atuar, em conjunto
com os órgãos técnicos do MEC, na elaboração de propostas de atos normativos que serão
submetidos ao Ministro de Estado; realizar revisão final da técnica legislativa e emitir parecer
conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a compatibilidade com o ordenamento
jurídico das propostas de atos normativos; assistir o Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos do MEC e de suas entidades vinculadas; e examinar, prévia
e conclusivamente, no âmbito do MEC: a) os textos de editais de licitação e dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados; e b) os atos pelos quais
se reconheça a inexigibilidade ou se decida pela dispensa de licitação.
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Cargo Vago

Cargo

Período de
Atuação
12/7/2016 a
28/3/2017

Secretário

29/3/2017 a
14/8/2017

MARCOS SILVA
OZORIO

15/8/2017 até a
presente data

HENRIQUE
SARTORI DE
ALMEIDA PRADO

6/9/2016 a
14/03/2017

Cargo Vago

Secretário
Executivo

ANDREA TAUIL
OSLLER
MALAGUTTI

EMMANUEL
FELIPE BORGES
PEREIRA SANTOS

15/3/2017 a
21/8/2017
22/8/2017 até a
presente data

Consultor
Jurídico

8/6/2016 até a
presente data
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Unidade

Competência

Titular

Subsecretaria
de Assuntos
Administrativos

Unidade da Secretaria-Executiva que tem a competência de planejar, coordenar e supervisionar
a execução das atividades relacionadas com os Sistemas de Organização e Inovação
Institucional do Governo federal e de Serviços Gerais e com o Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal administrativas; realizar a articulação com os sistemas federais
responsáveis por tais atividades; bem como orientar os órgãos do MEC quanto ao cumprimento
das normas administrativas.

ANTONIO LEONEL
DA SILVA CUNHA

Subsecretaria
de
Planejamento e
Orçamento

Unidade da Secretaria-Executiva que tem a competência de planejar, coordenar e supervisionar
a execução das atividades relacionadas com os Sistemas de Planejamento e de Orçamento
Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal, no âmbito do MEC;
realizar a articulação com o órgão central dos sistemas referidos, informar e orientar as
unidades e as entidades vinculadas ao MEC quanto ao cumprimento das normas vigentes;
coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas anuais e plurianuais do MEC,
bem como as ações deles decorrentes.

Diretoria de
Tecnologia da
Informação

Unidade da Secretaria-Executiva que tem a competência de coordenar e supervisionar a
elaboração, a execução e a avaliação das ações relativas ao Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (Petic) e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), em consonância com a Estratégia de Governança Digital (EGD), no
âmbito do Ministério; planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de desenvolvimento
e manutenção de sistemas, de comunicação de voz e dados, da rede local com e sem fio, de
infraestrutura computacional, dos serviços de atendimento de informática e das demais
atividades de tecnologia da informação e comunicação do Ministério; estabelecer e coordenar
a execução da política de segurança da informação e comunicação e de segurança cibernética,
no âmbito do Ministério.

Cargo

Período de
Atuação
17/4/2012 a
26/1/2017

Subsecretário
JOSEMIR
MARTINS SILVA

IARA FERREIRA
PINHEIRO

27/1/2017 até a
presente data

Subsecretário

LUIZ CARLOS DA
SILVA RAMOS

Cargo Vago

FLAVIO JULIO
CICCARINI

23/2/2015 até a
presente data

10/6/2016 a
18/8/2017

Diretor

19/8/2017 a
24/8/2017
25/8/2017 até a
presente data

Fonte: Decreto n° 9.005/2017 e Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.
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Macroprocessos finalísticos
Macroprocessos

Descrição

Planejar e estabelecer
diretrizes para a
educação
Promover expansão e
funcionamento
adequado das
instituições de ensino
Fomentar ingresso,
permanência e
formação de estudantes
Avaliar ensino e
disseminar estudos e
pesquisas educacionais
Planejar e estabelecer
diretrizes para a
educação
Regular e
Supervisionar o ensino

Diretrizes para a educação

Promover expansão e
funcionamento
adequado das
instituições de ensino
Fomentar ingresso,
permanência e
formação de estudantes
Avaliar ensino e
disseminar estudos e
pesquisas educacionais
Planejar e estabelecer
diretrizes para a
educação
Regular e
supervisionar o ensino
Promover expansão e
funcionamento
adequado das
instituições de ensino
Fomentar ingresso,
permanência e
formação de estudantes
Avaliar ensino e
disseminar estudos e
pesquisas educacionais
Garantir ingresso de
professores e
profissionais da
educação

Instituições de ensino
básico disponíveis e em
boas condições
Educação de qualidade
para os estudantes

Produtos e Serviços
(Valores Gerados)
- cidadão em condições
para ingressar no
mercado de trabalho

Principais
Clientes
Alunos do ensino
médio,
fundamental e da
educação infantil

Subunidades
Responsáveis
Secretaria de
Educação Básica

Alunos e
Profissionais da
educação
profissional
tecnológica, de
graduação e pósgraduação, e
educação técnica de
nível médio

Secretaria de
Educação
Profissional e
Tecnológica

- profissional de nível
superior pós-graduado
- profissional de nível
superior qualificado por
curso sequencial
- profissional de nível
superior graduado

Alunos e
Profissionais do
Ensino Superior

Secretaria de
Educação
Superior e
Secretaria de
Regulação e
Supervisão da
Educação
Superior

- professores e
profissionais da
educação formados e
valorizados

Professores e
Profissionais da
Educação

Educação
Básica,
Profissional e
Tecnológica,
Superior

- aluno em condições
para ingressar no ensino
médio
- aluno em condições de
ser alfabetizado

Avaliação, estudos e
pesquisas sobre o ensino
Diretrizes e planejamento
para a educação
Garantia de qualidade das
instituições de ensino para
o estudante
Instituições de ensino
profissional e tecnológico
disponíveis e em boas
condições
Educação de qualidade
para os estudantes

- profissional de nível
superior graduado, pósgraduado ou em curso
profissional tecnológico
- profissional de nível
técnico formado
- profissional de nível
médio com qualificação
profissional

Avaliação, estudos e
pesquisas sobre o ensino
Diretrizes e planejamento
para a educação
Garantia de qualidade das
instituições de ensino para
o estudante
Instituições de ensino
superior disponíveis e em
boas condições
Educação de qualidade
para os estudantes
Avaliação, estudos e
pesquisas sobre o ensino
Professores e profissionais
selecionados para atuar na
educação

Garantir formação de
professores e
profissionais da
educação

Professores e profissionais
aptos para atuar na
educação

Valorizar professores e
profissionais da
educação

Professores e profissionais
da educação valorizados
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PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
Neste item demonstra-se como o Ministério da Educação (MEC) planeja sua atuação ao longo
do tempo, bem como são apresentados os resultados obtidos na condução dos seus objetivos e metas
no exercício de 2016. Os planos estratégico, tático e/ou operacional relacionam-se com as
competências legais e normativas do MEC e com o Plano Plurianual (PPA).

Planejamento Organizacional
Atualmente, a legislação que versa sobre as responsabilidades do MEC está disposta em três
instrumentos: Plano Nacional de Educação (PNE), Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB). A elaboração do Planejamento Estratégico para o quadriênio 2015-2018,
aprovado pela Portaria nº 812, de 30 de março de 2015, observou as metas e estratégias do PNE.
Conforme previsto no art. 4º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o acompanhamento do
PNE deve partir de um diagnóstico sobre a situação da educação brasileira (Linha de Base), e de acordo
com o § 2º do art. 5º da referida lei, a cada 2 anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das
metas.
A Linha de Base faz uma contextualização das condições educacionais de cada uma das metas
no início da vigência do PNE, trazendo uma análise descritiva das séries históricas e das trajetórias dos
indicadores. O Relatório do 1º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE: Biênio 2014-2016
representa uma análise sobre a evolução do cumprimento das metas nacionais.
A delimitação de metas quantificáveis possibilita que se realize comparações acerca dos
desequilíbrios e desigualdades existentes em diversos níveis de desagregação, tais como:
regionalização, localização rural e urbana, gênero, faixa etária, grupos étnico-raciais, renda, pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, entre
outros, que ainda podem ser combinados, de forma a ampliar a compreensão acerca da necessidade de
políticas específicas de acordo com as características dos diversos grupos.
Faz-se necessária a revisão das estratégias estabelecidas, considerando os avanços alcançados,
as necessidades de adequar a implementação das iniciativas e novas demandas apresentadas pela
sociedade.

Descrição sintética dos objetivos do exercício
Considerando que os objetivos estratégicos finalísticos do Plano Estratégico Institucional – PEI foram
elaborados em consonância com o PNE, houve a priorização para 2017 em função dos prazos
determinados pelo PNE. Quanto aos objetivos estratégicos de suporte, o MEC tem empreendido
esforços estratégicos, táticos e operacionais para suprir as necessidades do órgão, considerando todas
as restrições orçamentárias.
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Quadro – Objetivos estratégicos
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Contribuir
com
estados,
municípios e DF, a fim de
universalizar a educação infantil
na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos e ampliar
a oferta de educação infantil em
creches

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Colaborar
com
estados,
municípios e DF de modo a
universalizar
o
atendimento
escolar para toda a população de
15 a 17 anos e elevar a taxa líquida
de matrículas no ensino médio

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Apoiar estados, municípios e DF,
a fim de oferecer educação em
tempo integral aos alunos da
educação básica

AÇÃO
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) - disponibilizou recursos
financeiros aos entes federados para auxiliá-los na construção de creches e préescolas e para a aquisição de equipamentos para a rede física escolar da educação
infantil. Outras ações foram executadas com o objetivo de contribuir para a
expansão do atendimento: E. I. Manutenção – apoio para o custeio e à manutenção
de novas matrículas nos estabelecimentos de educação infantil recém-construídos
com recursos de programas federais; e o Novas Turmas – apoio financeiro
suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil, para
crianças de até 48 meses de famílias beneficiárias do Bolsa Família matriculadas
em creches públicas ou conveniadas.
Foi sancionada a Lei nº 13.415, de 16 fevereiro de 2017, que institui uma nova
estrutura para os currículos do ensino médio e estabelece a ampliação progressiva
da jornada escolar para este nível de ensino. O novo ensino médio possibilita a
organização de um currículo flexível composto pela BNCC, obrigatória e comum
a todas as escolas, e pela oferta de itinerários formativos com foco nas áreas de
conhecimento ou na formação técnica profissional. O novo modelo baseia-se em
evidências demonstradas por diferentes estudos e segue tendências que
acompanham processos de mudanças curriculares e estruturais da organização do
ensino médio no mundo todo. Com o novo ensino médio, a partir de uma base
comum de formação de conhecimentos essenciais para todos, os estudantes podem
escolher a área do conhecimento em que tem maior interesse, de acordo com seu
projeto de vida. Além disso, as redes de ensino podem organizar o currículo com
maior flexibilidade, considerando a realidade local, as demandas dos jovens e o
mundo do trabalho.
A Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) visa à ampliação do tempo de
permanência dos estudantes matriculados nas escolas públicas, com o atendimento
em tempo integral de pelo menos 25% dos alunos da educação básica em, no
mínimo, 50% das escolas. Conforme dados do Censo da Educação Básica, é
possível notar que as matrículas em tempo integral vêm mantendo a trajetória de
expansão ao longo dos últimos anos. Verificou-se que o percentual de alunos da
educação básica pública em tempo integral passou de 5.061.649 matrículas (13,5%)
em 2013 para 6.743.612 (18,7%) em 2015 e 6.744.425 matrículas (13%) em 2016.
Dados referentes a 2017 ainda não estão disponíveis. Com vistas a ampliar a
permanência dos alunos na escola, de forma a reduzir o abandono, a reprovação e
a distorção idade e ano, o Ministério da Educação (MEC) implementou o Programa
Novo Mais Educação, o Programa de Fomento à Implementação de Escolas de
Ensino Médio em Tempo Integral e o Programa Ensino Médio Inovador. O
Programa Novo Mais Educação visa melhorar a aprendizagem em língua
portuguesa e matemática dos estudantes do ensino fundamental, por meio da
ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes em 5 ou 15 horas semanais
no turno e/ou contraturno escolar. O Programa tem como objetivos: ampliar a
jornada escolar dos alunos do ensino fundamental das escolas participantes para 5
ou 7 horas diárias; oferecer atividades complementares de apoio pedagógico;
alfabetizar e ampliar o letramento e a melhoria do desempenho em língua
portuguesa e matemática, por meio de acompanhamento pedagógico específico;
reduzir o abandono, a reprovação e a distorção idade/ano; e desenvolver atividades
nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do
desempenho educacional. A operacionalização do Programa dá-se por meio de
repasse de recursos, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados
ao ressarcimento de despesas de alimentação e transporte dos voluntários
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15 Garantir,
em
regime
de
colaboração entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os
municÌpios, a polÌtica nacional de
formação dos profissionais da
educação assegurando que todos
os professores da educação básica
possuam formação especÌfica de
nÌvel superior, obtida em curso de
licenciatura
na
área
de
conhecimento em que atuam.

AÇÃO
responsáveis pelo desenvolvimento de atividades; para a aquisição de materiais de
consumo e contratação e serviços. Em 2017, o Novo Mais Educação contou com a
participação de 36.135 escolas e 3,9 milhões de estudantes, com repasses de R$
281 milhões diretamente às escolas. Em 2016, foi instituído o Programa de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, com
foco na ampliação da oferta de educação em tempo integral (de no mínimo 9 horas
diárias) para estudantes do ensino médio e a oferta de currículos flexíveis. Com a
criação do Programa, busca-se promover ações compartilhadas com os estados e o
Distrito Federal a fim de apoiar as redes de ensino público na oferta de educação
em tempo integral e propiciar novas organizações curriculares para o novo ensino
médio compatíveis com as perspectivas da sociedade contemporânea e com os
anseios dos jovens. Em 2017, foram estabelecidas novas diretrizes, parâmetros e
critérios para o Programa: a participação dá-se por meio de adesão das secretarias
de estado da educação e da apresentação de um plano de implementação ao
Ministério, que deve observar critérios como número mínimo de matrículas em
tempo integral; carga horária escolar ampliada; condições de infraestrutura; e
redução, pela escola, das taxas de abandono e reprovação, conforme indicado na
Portaria de instituição do Programa. A execução do Programa iniciou-se em 2017,
contando com a adesão das 27 unidades da Federação, 516 escolas participantes e
105 mil matrículas efetivadas no ensino médio em tempo integral, sendo
repassados R$ 369,18 milhões para garantir o apoio às ações do Programa.
A Nova Política Nacional de Formação de Professores, norteada pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pelo Plano Nacional de
Educação (PNE), anunciada pelo MEC em outubro de 2017, busca a valorização
dos professores e integra diversas iniciativas para a formação inicial e continuada.
A política foi formulada com base em um amplo diagnóstico da área, que
evidenciou problemas a serem enfrentados no processo de formação de professores
e nos currículos e estágios dos cursos de licenciatura. O diagnóstico revelou, por
exemplo, que dos 2,2 milhões de professores da educação básica, 488 mil possuem
apenas ensino médio e, dentre as disciplinas dos anos finais do ensino fundamental
e no ensino médio, há várias ministradas por professores que não possuem
licenciatura na área. A política é integrada por diversas iniciativas e linhas de ação:
i) concepção da Base Nacional de Formação Docente, que estabelecerá diretrizes
para os currículos de formação de professores no País e será submetida a consulta
pública no início de 2018; ii) criação do Programa de Residência Pedagógica, que
incentivará o estágio supervisionado a partir do terceiro ano da licenciatura em
escolas de educação básica da rede pública e modernizará o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); iii) lançamento da Plataforma de
Formação Continuada, que comportará a oferta de cursos e percursos formativos,
permitindo certificações, formações autônomas e gestão do próprio
desenvolvimento profissional do professor; iv) manutenção da oferta de vagas na
Universidade Aberta do Brasil (UAB), reservando 75% delas, em 2018, para 1ª ou
2ª licenciatura de professores dos sistemas públicos da rede básica; v) oferta de
mestrados profissionais e cursos de especialização aos professores nas áreas
abrangidas pela BNCC, além de aprimoramento o Programa Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica (Parfor) que, em 2017, matriculou 24 mil
professores da educação básica e graduou em licenciaturas 8,5 mil professores; e
vi) aperfeiçoamento do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Estágio de implementação do planejamento estratégico
O Planejamento Estratégico Institucional do Ministério da Educação para o período de 2015 a
2018 foi aprovado pela Portaria SE/MEC nº 812, de 30 de março de 2015. A respeito das iniciativas
voltadas ao desdobramento do PEI, o Ministério dispõe de um módulo no Sistema Integrado de
Monitoramento do MEC (SIMEC) onde é possível cadastrar, atualizar e monitorar os Planos Tático
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Operacionais (PTO) e toda a execução das iniciativas e ações planejadas, como consta o art. 3 da
portaria supracitada.

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
A partir dos instrumentos direcionadores da estratégia do MEC, a saber: PNE 2014-2024, PPA
2016-2019 e Planejamento Estratégico Institucional 2015-2018 (PEI), foi elaborado e disponibilizado
no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do MEC o módulo de Alinhamento
Estratégico. Esse alinhamento compreende a correlação entre as metas e estratégias do PNE, as metas
e iniciativas do PPA e os objetivos estratégicos e iniciativas do PEI, além de detalhar os programas e
ações estratégicas realizadas e informações sobre o orçamento, o que propicia uma visão integrada
entre a estratégia e a execução efetiva das ações e serviços prestados pelo órgão.

Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
Ao longo dos últimos anos, o MEC tem aperfeiçoado o modelo de planejamento e
monitoramento de suas políticas por meio de priorização de ações de caráter estratégico, direcionando
esforços para promover resultados que sejam relevantes para a sociedade. A consolidação das
informações gerenciais e estratégicas foi possível a partir do desenvolvimento do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle (Simec), permitindo um monitoramento mais efetivo e
aprimorando o fornecimento de insumos para a tomada de decisão.
Além disso, o MEC possui duas plataformas para monitoramento do parque computacional: o
BMC TrueSight Operations Management e o Entuity Network Monitoring. A plataforma TrueSight
(TSOM) é a solução responsável pelo monitoramento de toda a infraestrutura do MEC. Esse
monitoramento garante a total disponibilidade e performance de todos os itens de configuração e seus
respectivos serviços de negócios. A plataforma Entuity é a solução responsável pelo monitoramento
de toda a rede de computadores. Esse monitoramento garante a segurança, integridade e performance
dos dispositivos que atendem as estruturas de rede do Ministério.
Com o uso dessas soluções, é possível que o MEC usufrua de dois processos importantes da
biblioteca ITIL: Gerenciamento de Eventos e Gerenciamento de Incidentes. Esses processos utilizam
todos os insumos que as ferramentas disponibilizam, tais como Árvore de Serviços, Árvore de Impacto,
Alertas, Métricas de Acionamentos, Correlação de Eventos além de uma Dashboard Executiva e um
painel de Gerenciamento único para todas as plataformas, com integração nativa a todas as soluções
Gerenciamento de Serviços e Descoberta de Itens de Configuração que o MEC possui.
No tocante à Gestão de Projetos, o MEC utiliza o Project Server (PWA – Project Web App)
integrado ao Microsoft® Office Project Professional.
Por fim, também faz uso da metodologia de Gestão por Processos, inserida nos últimos anos,
que possibilita uma integração entre as Secretarias e os órgãos vinculados, além de trazer métodos
estruturados de melhoria e transformação dos processos de gestão.
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Reconfirmação de frequência e Índice Institucional de Conclusão dos Cursos
A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) respondeu ao Tribunal de Contas
da União por meio do Ofício nº 417/2016/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 09/11/2016, o subitem 9.1.2
do Acórdão TCU nº 1006/2016 – Plenário, que continha a seguinte determinação “apresente, nos
próximos relatórios de gestão da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, os resultados obtidos
com a implementação do índice de Conclusão de Cursos (IC) e do procedimento de reconfirmação de
frequência, instituídos pela Portaria MEC 817/2015, comparando-os com a situação anterior”.
Inobstante a Secretaria ter assumido o prazo de aplicação do IC a partir de abril de 2017, somente foi
possível estabelecer a fórmula para cálculo no final daquele exercício. Assim, após a atual fase de
processamento, a qual se encontra em curso na Diretoria de Articulação e Expansão da Rede Federal
(DAE) e inclui os estudos para sua aplicabilidade, com objetivo de estabelecer parâmetros que
justifiquem os referidos índices, o IC enfim será aplicado para fins de fechamento dos números
relativos a 2016. Em relação aos dados de 2017, esclarece-se que mesmo procedimento será utilizado
assim que estejam consolidados. Assim, a previsão para implementação das medidas consequentes da
análise é segundo semestre de 2018.

Desempenho Orçamentário
Este item tem por objetivo informar sobre a programação e execução do orçamento da unidade
no exercício, demonstrando a relação entre a previsão e o desempenho na execução das principais
rubricas do orçamento do exercício de 2017, assim como as conexões do orçamento com os objetivos
do PPA sob responsabilidade do MEC.

Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados
Este item visa oferecer uma visão geral dos objetivos estabelecidos no PPA 2016-2019 de
responsabilidade do MEC. Além da análise situacional das metas e objetivos do Programa 2080 –
Educação de qualidade para todos, segue-se análise situacional também das metas do MEC em
objetivos/programas sob responsabilidade de outros ministérios.

PROGRAMA 2080 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Eixo estruturante da ação do Estado para o crescimento econômico e o desenvolvimento social,
a educação tem papel de destaque na construção de um Brasil democrático. O acesso à educação com
qualidade permite, por meio da disseminação do conhecimento, a construção da cidadania e da
igualdade de oportunidades.
O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) estabeleceu diretrizes, metas e estratégias que
demandam esforço conjunto dos entes federados, de órgãos e entidades envolvidos com educação e de
toda a sociedade. O Ministério da Educação (MEC) implementa ações da creche à pós-graduação, cujos
resultados registrados revelam constante melhoria da situação educacional do país, embora ainda
necessite de muita atenção por parte de todos os atores.
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O Programa Temático 2080 – Educação de Qualidade para Todos apresenta cinco objetivos que
visam, em cooperação federativa, à ampliação do acesso à educação básica de qualidade; ao
fortalecimento da formação e da valorização dos profissionais da educação; à ampliação da educação
profissional e tecnológica e da educação superior de qualidade; e ao aprimoramento dos processos de
gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas de ensino. Todos os objetivos, metas e iniciativas
visam ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e da formação
cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão. Apesar da evolução consistente,
ainda há um longo caminho a percorrer. O desafio para os próximos anos está relacionado ao esforço
de qualificação da oferta e da gestão em todos os níveis e modalidades de ensino.

Quadro – Esfera de Recursos: PPA e LOA (em R$ 1,00)
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS)

Global PPA 20162019*

Dotação/Posição 2016
(LOA + Créditos)

Dotação/Posição 2017
(LOA + Créditos)

194.850.915.526

47.659.245.260

46.036.331.936

0

0

0

6.524.246.518

1.619.144.874

1.515.152.444

201.375.162.044

49.278.390.134

47.551.484.380

Orçamento de Investimentos (OI)
Recursos Extraorçamentários
Total
Fonte: Siop.

* Valor da lei nº 13.249/2016, que institui o Plano Plurianual 2016-2019, atualizado para 2017.

Quadro – Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa – OFSS e OI do órgão
representado pela UJ em 2017 (em R$ 1,00)
Lei Orçamentária 2017
Orçamento de
Investimento

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Despesa Empenhada
42.251.115.748,49

Despesa Liquidada
33.913.054.885,60

Restos a Pagar (inscrição 2017)

Despesa Paga

Processados

33.695.597.457,79

Não Processados

217.457.427,81

8.338.060.862,89

Despesa Realizada
0,00

Restos a Pagar – OFSS – Exercícios Anteriores*
Tipo
Não processados

Posição em 1/1/2017

Valor Liquidado

Valor Pago

Valor Cancelado

Valor a Pagar

8.825.081.754,59

5.794.685.777,16

5.763.953.324,13

142.694.774,08

2.922.164.747,79

274.231.273,11

-

251.994.227,60

4.841.324,16

17.395.721,35

Processados
Fonte: Siop.

* Quando o programa é novo, as informações de restos a pagar de exercícios anteriores não são captadas.

Quadro – Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2017 (em R$ 1,00)
Dotação Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social
Fonte: Siop.

26000 – Ministério da Educação
Dotação Orçamento
45.052.261.528,00
0,00
de Investimentos
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Quadro – Evolução dos Indicadores do Programa 2080
Indicador

Escolaridade média da população de 18 a
29 anos
Escolaridade média da população de 18 a
29 anos da região de menor escolaridade
do país
Escolaridade média da população de 18 a
29 anos entre os 25% mais pobres
Escolaridade média da população de 18 a
29 anos residente em área rural
Escolaridade média da população negra de
18 a 29 anos
IDEB do ensino médio
IDEB dos anos finais do ensino
fundamental
IDEB dos anos iniciais do ensino
fundamental
Índice de doutores titulados no país por
100 mil habitantes
Índice de mestres titulados no país por 100
mil habitantes
Número de Bolsas de estudo no exterior
concedidas
Número de bolsas de pós-graduação
concedidas no país
Número de estudantes de licenciatura que
recebem bolsa do Programa de Iniciação à
Docência – PIBID
Número de jovens de 15 a 29 anos
atendidos em processos formativos nas
temáticas do meio ambiente,
sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável, no âmbito da Política Nacional
de Educação Ambiental**
Número de matriculados em pósgraduação stricto sensu
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Polaridade

Variação %
de 2017 em
relação à
referência

10,1

Quanto
maior melhor

3,06

31/12/2015

9,3

Quanto
maior melhor

3,33

8,3

31/12/2015

8,3

Quanto
maior melhor

6,41

30/09/2015

8,3

31/12/2015

8,3

Quanto
maior melhor

6,41

9,2

30/09/2015

9,5

31/12/2015

9,5

31/12/2013

3,7

31/12/2015

3,7

31/12/2015

3,7

INEP / MEC

31/12/2013

4,2

31/12/2015

4,5

31/12/2015

4,5

unidade

INEP / MEC

31/12/2013

5,2

31/12/2015

5,5

31/12/2015

5,5

unidade

Geocapes e IBGE

31/12/2013

7,75

31/12/2015

9,11

31/12/2016

9,997

unidade

Geocapes e IBGE

31/12/2013

25,19

31/12/2015

26,86

31/12/2016

28,927

unidade

CAPES / MEC

31/12/2014

44.402

31/12/2016

1.725

31/12/2017

6.257

unidade

Geocapes

31/12/2014

94.985

31/12/2016

100.580

31/12/2017

101.197

unidade

CAPES / MEC

31/12/2014

72.845

31/12/2016

89.905*

31/12/2017

82.378

Quanto
maior melhor

13,09

unidade

-

-

-

Quanto
maior melhor

-

unidade

CAPES / MEC

31/12/2014

266.818

Quanto
maior melhor

14,29

Referência

Valor Apurado 2016

Valor Apurado 2017

Unid.
Medida

Fonte da
Informação

Data

ano

PNAD / IBGE

31/12/2013

9,8

30/09/2015

10,1*

31/12/2015

ano

PNAD / IBGE

31/12/2013

9

30/09/2015

9,3*

ano

PNAD / IBGE

31/12/2013

7,8

30/09/2015

ano

PNAD / IBGE

31/12/2013

7,8

ano

PNAD / IBGE

31/12/2013

unidade

INEP / MEC

unidade

Índice

Data

-

233.459

Exercício 2017

-

31/12/2015

Índice

-

251.681

Data

-

31/12/2016

Índice

Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor

3,26
0,00
7,14
5,77
28,99
14,84
-85,91
6,54
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Indicador

Número de matrículas em cursos de
educação profissional técnica de nível
médio
Número de matrículas em escolas do
campo
Número de matrículas em escolas
indígenas
Número de matrículas em escolas
quilombolas
Número de matrículas em programas de
formação inicial de professores para a
educação básica
Número de pessoas presas que participam
de atividades educacionais
Número de planos de educação estaduais,
distrital e municipais sancionados
Número de territórios etnoeducacionais
(TEE) implementados no país
Número de títulos de doutorado
concedidos por ano
Número de títulos de mestrado concedidos
por ano
Número de vagas de graduação em
medicina autorizadas
Número de vagas em cursos de formação
continuada para professores da educação
básica, demais profissionais da educação,
gestores e membros da comunidade escolar
Percentual de crianças e adolescentes de
famílias beneficiárias do PBF com
frequência escolar informada no Sistema
Presença
Percentual de escolas atendidas nas ações
realizadas em ao menos uma das seguintes
áreas: educação em direitos humanos;
ambiental; alimentar e nutricional; relações
étnico-raciais, inclusão escolar e cultura**
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Referência

Valor Apurado 2016

Polaridade

Variação %
de 2017 em
relação à
referência

Quanto
maior melhor

-5,88

Valor Apurado 2017

Unid.
Medida

Fonte da
Informação

Data

Índice

Data

Índice

Data

Índice

milhar

INEP / MEC

31/12/2014

1.886,167

31/12/2015

1.826,289

31/12/2016

1.775,324

número
absoluto
número
absoluto
número
absoluto

Censo Escolar /
INEP
Censo Escolar /
INEP
Censo Escolar /
INEP

31/12/2016

5.581.021

-

-

31/12/2016

5.581.021

31/12/2016

254.788

-

-

31/12/2016

254.788

31/12/2016

241.925

-

-

31/12/2016

241.925

unidade

SE / MEC

-

-

-

-

31/12/2016

328.032

Quanto
maior melhor

-

unidade

SECADI / MEC

31/12/2014

85.949

31/12/2015

69.445*

31/12/2016

64.284

Quanto
maior melhor

-25,21

unidade

SASE / MEC

24/06/2016

5.566

-

-

31/12/2017

5.589

Quanto
maior melhor

-89,96

unidade

SECADI / MEC

31/12/2014

25

31/12/2016

25

31/12/2017

25

Quanto
maior melhor

0,00

unidade

CAPES / MEC

31/12/2014

17.048

31/12/2015

18.625

31/12/2016

20.603

unidade

CAPES / MEC

31/12/2014

51.527

31/12/2015

54.924

31/12/2016

59.614

unidade

SERES / MEC

31/12/2014

4.460

31/12/2016

2.101

31/12/2017

3.511

unidade

SE / MEC

-

-

31/12/2017

613.422

Quanto
maior melhor

-

%

SECADI / MEC

31/12/2013

87,87

31/12/2017

89,32

Quanto
maior melhor

1,55

%

SECADI / MEC

-

-

Quanto
maior melhor

-

-

-

87,96

Exercício 2017

-

31/12/2016

-

-

-

Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor

Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor

0,00
0,00
0,00

20,85
15,69
-21,28
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Indicador

Percentual de Estados que declaram
cumprir integralmente a lei do piso salarial
profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica
(Lei nº 11.738/2008)
Percentual de Estados que declaram
possuir planos de carreira e remuneração
dos profissionais da educação básica
Percentual de investimento público total
em educação em relação ao PIB
Percentual de matrículas de alunos de 4 a
17 anos público-alvo da educação especial
nas classes comuns do ensino regular
Percentual de matrículas de educação de
jovens e adultos na forma articulada à
educação profissional
Percentual de matrículas em educação
integral nas escolas públicas de educação
básica
Percentual de mestres ou doutores no
corpo docente das Instituições de Ensino
Superior
Percentual de Municípios que declaram
cumprir integralmente a Lei do piso
salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da
educação básica (Lei 11.738/2008)
Percentual de Municípios que declaram
possuir planos de carreira e remuneração
dos profissionais da educação básica
Percentual de professores da educação
básica com pós-graduação lato sensu ou
stricto sensu
Percentual de recursos financeiros do
Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) utilizado na aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura
familiar para a alimentação escolar
Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Polaridade

Variação %
de 2017 em
relação à
referência

62,96

Quanto
maior melhor

41,67

31/12/2017

62,96

Quanto
maior melhor

6,26

6,04

31/12/2014

6,04

Quanto
maior melhor

0,67

31/12/2015

88,4

31/12/2016

89,47

Quanto
maior melhor

2,72

2,8

31/12/2015

3

31/12/2016

2,77

Quanto
maior melhor

-1,07

31/12/2013

13,5

31/12/2015

18,7

31/12/2016

13

Quanto
maior melhor

-3,70

INEP / MEC

31/12/2013

71,8

31/12/2014

73,4

31/12/2016

78,07

Quanto
maior melhor

8,73

%

SASE / MEC

27/06/2016

23,25

-

-

31/12/2017

47,18

Quanto
maior melhor

102,92

%

SASE / MEC

27/06/2016

33,32

-

-

31/12/2017

71,02

Quanto
maior melhor

113,15

%

Censo Escolar /
INEP

31/12/2013

30,2

31/12/2015

32,87

31/12/2016

35,31

Quanto
maior melhor

16,92

%

FNDE / MEC

31/12/2014

19,4

31/12/2014

19,4

31/12/2016

21,8

Quanto
maior melhor

12,37

Referência

Valor Apurado 2016

Valor Apurado 2017

Unid.
Medida

Fonte da
Informação

Data

%

SASE / MEC

27/06/2016

44,44

-

-

31/12/2017

%

SASE / MEC

27/06/2016

59,25

-

-

%

INEP / MEC

31/12/2013

6

31/12/2014

%

INEP / MEC

31/12/2014

87,1

%

INEP / MEC

31/12/2014

%

INEP / MEC

%

Índice

Exercício 2017

Data

Índice

Data

Índice
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Referência

Valor Apurado 2016

Valor Apurado 2017

Variação %
de 2017 em
relação à
referência

Indicador

Unid.
Medida

Fonte da
Informação

Data

Índice

Data

Pronatec - Total de matrículas confirmadas

unidade

SETEC / MEC

31/12/2014

8.118.340

31/12/2016

434.413

31/12/2017

515.565

%

PNAD / IBGE

31/12/2013

30,3

30/09/2015

32,6

31/12/2015

32,6

%

PNAD / IBGE

31/12/2013

7,3

30/09/2015

9,8

31/12/2015

9,8

Quanto
maior melhor

34,25

%

PNAD / IBGE

31/12/2013

24,5

30/09/2015

26,2

31/12/2015

26,2

Quanto
maior melhor

6,94

%

PNAD / IBGE

31/12/2013

22,1

30/09/2015

24,8

31/12/2015

24,8

Quanto
maior melhor

12,22

%

PNAD / IBGE

31/12/2013

8,5

30/09/2015

8

31/12/2015

8

Quanto menor
melhor

-5,88

%

PNAD / IBGE

31/12/2013

18,1

30/09/2015

16,8*

31/12/2015

16,8

Quanto menor
melhor

-7,18

%

INEP, a partir de
dados da PNAD /
IBGE

30/09/2013

97,5

30/09/2015

97,9

31/12/2015

97,9

Quanto
maior melhor

0,41

%

PNAD / IBGE

30/09/2013

64,4

30/09/2015

66,8*

31/12/2015

66,8

Quanto
maior melhor

3,73

%

PNAD / IBGE

30/09/2013

31,4

30/09/2015

34,1

31/12/2015

34,1

Quanto
maior melhor

8,60

%

PNAD / IBGE

30/09/2013

84,1

30/09/2015

85,1*

31/12/2015

85,1

Quanto
maior melhor

1,19

%

PNAD / IBGE

30/09/2013

89

30/09/2015

91*

31/12/2015

91

Quanto
maior melhor

2,25

%

SESU / MEC

31/03/2015

69,6

31/12/2016

78

31/12/2017

83

%

PNAD / IBGE

31/12/2013

20,2

30/09/2015

21,3

31/12/2015

21,3

Taxa bruta de matrícula na educação
superior
Taxa bruta de matrícula na educação
superior entre os 25% mais pobres
Taxa bruta de matrícula na educação
superior na região de menor escolaridade
do país
Taxa bruta de matrículas na educação
superior para a população negra
Taxa de analfabetismo da população de 15
anos ou mais
Taxa de analfabetismo funcional da
população de 15 anos ou mais de idade
Taxa de escolarização líquida no ensino
fundamental de 9 anos (6 a 14 anos)
Taxa de escolarização líquida no ensino
médio (15 a 17 anos)
Taxa de frequência à escola/creche população de 0 a 3 anos
Taxa de frequência à escola - população de
15 a 17 anos
Taxa de frequência à escola - população de
4 e 5 anos
Taxa de ocupação das vagas de R1 (1º ano)
nos Programas de Residência Médica
Taxa líquida de matrícula na educação
superior, ajustada

Índice

Data

Polaridade

Índice

Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor

Quanto
maior melhor
Quanto
maior melhor

-93,65
7,59

19,25
5,45

Fonte: Siop.

*Solicitado ajuste de valor junto à Seplan/MP.
**Indicador em elaboração.
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Objetivos e metas do Programa 2080 – Educação de qualidade para todos
OBJETIVO: 1007 – Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e
modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da
educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade
e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Quadro – Metas do Objetivo 1007
Identificação do Objetivo
Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com
os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na
Descrição
perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da
inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Código
1007
26000 - Ministério da Educação
Órgão
Programa Educação de qualidade para todos
2080
Código
Metas Quantitativas não Regionalizadas
Sequencial
Descrição da Meta
Unidade Medida
Prevista 2019
Realizada até 2017
04KG - Apoiar a construção de 4 mil escolas de
1
educação básica, em consonância com o disposto
Escolas
4.000
174
nas Metas 2 e 3 do Plano Nacional de Educação.
04KH - Apoiar a oferta de educação em tempo
integral de forma a ampliar gradualmente o
6.744.425*
2
atendimento para 6,5 milhões de matrículas, em
Matrículas
6.500.000
(Censo Escolar 2016)
consonância com o disposto na Meta 6 do Plano
Nacional de Educação.
04KN - Apoiar, em 91 mil escolas de educação
básica, ações voltadas para a educação em direitos
humanos, educação ambiental, educação alimentar e
3
Escolas
91.000
49.702*
nutricional, educação para as relações étnico-raciais,
promoção da inclusão escolar e da cultura, por meio
da articulação com sistemas e redes de ensino.
04KL - Atender 8 milhões de pessoas com ações
voltadas à alfabetização e à elevação da escolaridade
média da população de 15 anos ou mais, visando ao
6.678.311
4
desenvolvimento da participação social e cidadã ao
Matrículas
8.000.000
(Censo Escolar 2016)
longo da vida, a diversidade e inclusão, em consonância
com o disposto nas Metas 8 e 9 do Plano Nacional de
Educação.
04KM - Ofertar 464 mil vagas a jovens de 18 a 29
anos por meio de ações voltadas à elevação da
5
escolaridade na educação básica integrada à
Matrículas
464.000
53.295
qualificação profissional e ao desenvolvimento da
participação cidadã.
04UA - Promover ações com vistas a alfabetizar 80%
dos estudantes até, no máximo, o final do 3º ano do
45,27*
6
%
80
ensino fundamental, em consonância com o disposto na
(ANA 2016)
Meta 5 do Plano Nacional de Educação.
04TJ - Promover ações com vistas a elevar a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 70%, em
66,80*
7
%
70
consonância com o disposto na Meta 3 do Plano
(Pnad/IBGE 2015)
Nacional de Educação.
04TI - Promover ações com vistas a universalizar o
atendimento escolar para toda a população de 15 a
85,1*
8
%
100
17 anos, em consonância com o disposto na Meta 3
(Pnad/IBGE 2015)
do Plano Nacional de Educação.
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9

10

11

12

13
14
15

16

17

18

04KI - Promover ações com vistas a universalizar o
atendimento escolar para toda população de 4 a 17
anos com deficiência, transtornos globais do
89,47*
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação
%
100
(Censo Escolar 2016)
em classes comuns da rede regular de ensino, em
consonância com o disposto na Meta 4 do Plano
Nacional de Educação.
04TN - Promover ações com vistas a universalizar o
ensino fundamental de 9 anos para toda a população
97,9*
%
100
de 6 a 14 anos, em consonância com o disposto na
(Pnad/IBGE 2015)
Meta 2 do Plano Nacional de Educação.
04T4 - Promover ações de forma a ampliar o acesso
à educação infantil em creches e pré-escolas,
91,0*
universalizando o atendimento às crianças de 4 a 5
%
100
(Pnad/IBGE 2015)
anos, em consonância com o disposto na Meta 1 do
Plano Nacional de Educação.
04KJ - Promover ações voltadas para elevar em 315
mil o total de matrículas em escolas das populações
-258.893,00
do campo, das comunidades remanescentes de
Matrículas
315.000
(Censo Escolar 2016)
quilombos e povos indígenas nas diversas etapas e
modalidades da educação básica.
Metas Quantitativas Regionalizadas
Objetivo não possui metas com esta classificação
Metas Qualitativas
04TM - Aperfeiçoar o conceito e implantar uma metodologia de cálculo do Custo Aluno Qualidade (CAQ) como
mecanismo para orientar políticas de equidade na educação básica, em consonância com o disposto na Meta 20 do Plano
Nacional de Educação.
04KF - Apoiar a implantação de unidades de educação infantil, em consonância com o disposto na Meta 1 do Plano
Nacional de Educação.
04KE - Aprovar e apoiar a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a ser pactuada no âmbito de instância
permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme o
estabelecido no Plano Nacional de Educação.
04TO - Implementar, até 2016, o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos
estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do
Custo Aluno Qualidade - CAQ, em consonância com o disposto na Meta 20 do Plano Nacional de Educação.
04T3 - Promover ações com vistas a elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no
mínimo, 10 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais
pobres, e elevar para 92% a razão entre a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em consonância com o disposto na Meta 8 do Plano Nacional de Educação.
04T5 - Promover ações com vistas a elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95% e à
redução para 25% da taxa de analfabetismo funcional, em consonância com o disposto na Meta 9 do Plano Nacional de
Educação.

Fonte: Siop.
*Meta não cumulativa.

O Governo Federal, dado o regime de colaboração com os estados, municípios e Distrito
Federal, direciona esforços para apoiar técnica, pedagógica e financeiramente os sistemas de ensino
com ações voltadas ao desenvolvimento da educação básica, em todas as etapas e modalidades,
incluindo alfabetização e educação de jovens e adultos; educação especial; educação do campo,
educação escolar indígena e quilombola; educação ambiental; educação em direitos humanos;
educação para as relações étnico-raciais e educação para a juventude. As ações do Ministério da
Educação (MEC) contribuem para a garantia do direito de todos à educação com qualidade e equidade,
visando não somente ao acesso e à permanência, como também à conclusão da trajetória escolar com
níveis adequados de participação, aprendizagem e respeito às diferenças, inclusive para os que não
tiveram acesso na idade própria, numa perspectiva de educação ao longo da vida.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está prevista na Constituição Federal de 1988, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE)
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sendo sua elaboração uma ação fundamental quando se busca a ampliação do atendimento escolar de
qualidade. Em abril de 2017, foi entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a versão final da
Base, que, ao longo do ano, foi apresentada e analisada em cinco audiências públicas realizadas pelo
CNE nas diferentes regiões do país e recebeu diversas contribuições para aperfeiçoamento. Em
dezembro de 2017, a versão final da BNCC foi aprovada pelo CNE e homologada pelo MEC.
A fim de elevar a qualidade da educação brasileira, o MEC também vem desenvolvendo uma
série de ações em articulação com os estados e os municípios, como as ações de infraestrutura escolar,
que têm como objetivo ampliar e qualificar a estrutura física de escolas da rede pública de educação
básica.
No que se refere à ampliação do acesso à educação infantil, destaca-se a política nacional de
construção de creches e pré-escolas, atendida por meio do Programa Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), por meio
do qual o Governo Federal repassa recursos aos entes federados para a construção de unidades de
educação infantil padronizadas, bem como para a aquisição dos mobiliários e equipamentos
fundamentais para o funcionamento dessas unidades.
Nesse contexto, no exercício de 2017, no âmbito do Proinfância, foram concluídas 230 unidades
escolares, gerando 29 mil novas vagas para a educação infantil em 169 municípios. Foram destinados,
ainda, cerca de R$ 125,31 milhões para apoiar a construção de 297 escolas de educação infantil (com
previsão de conclusão até 2019), beneficiando 224 municípios. Além da construção, foram destinados
R$ 4,4 milhões, em 2017, para aquisição de mobiliários e equipamentos de 45 unidades. Já, no âmbito
do Plano de Ações Articuladas (PAR), foram destinados cerca de R$ 43,4 milhões na infraestrutura de
educação infantil, apoiando 44 construções, 17 ampliações e 10 reformas, com créditos oriundos de
emendas parlamentares. Quanto aos ensinos fundamental e médio, também por meio do (PAR), foram
destinados R$ 212,56 milhões na infraestrutura dessas etapas de ensino, apoiando 76 novas
construções, 80 ampliações, 187 reformas, além de 23 quadras e coberturas de quadras escolares.
No que tange à melhoria da infraestrutura física e pedagógica mediante transferência direta de
recursos para as escolas de educação básica, destaca-se o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos
investimentos que concorrem para o funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica
dos estabelecimentos de ensino, devendo ser empregados, entre outros, na aquisição de material
permanente; na realização de pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção,
conservação e melhoria da estrutura física da unidade escolar; na aquisição de material de consumo;
na avaliação de aprendizagem; na implementação de projeto pedagógico. Em 2017, cerca de 34,9
milhões de alunos da educação básica pública foram beneficiados com R$ 892,5 milhões, repassados
a 127,4 mil escolas distribuídas em todas as regiões brasileiras, correspondentes à primeira e à segunda
parcelas de 2017 dos recursos do PDDE Básico. Foram contemplados, também, com o PDDE, 1.067
escolas de educação especial privadas, mantidas por entidades privadas sem fins lucrativos, às quais
foram repassados R$ 6,37 milhões, beneficiando 89 mil alunos de educação especial. No âmbito do
Novo Mais Educação, foram atendidas 31.819 escolas com recursos de aproximadamente R$ 302,4
milhões, beneficiando cerca de 9,5 milhões de alunos. Destaca-se também a destinação de
aproximadamente R$ 50 milhões, no âmbito do Plano Viver Sem Limite, para apoiar ações de
acessibilidade em 4.720 escolas, beneficiando 2 milhões de alunos.
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No âmbito dos programas suplementares à educação, o MEC apoiou os estudantes de todas as
etapas da educação básica por meio de programas de alimentação e transporte escolar e de materiais
pedagógicos, didáticos e paradidáticos, periódicos e obras de referência.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio da oferta da alimentação
escolar e de ações de educação alimentar e nutricional, busca contribuir para o crescimento, o
desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos
alimentares saudáveis. O Programa atende alunos da educação básica nas etapas educação infantil,
ensinos fundamental e médio e nas modalidades indígena, quilombola, atendimento educacional
especializado e educação de jovens e adultos, matriculados em escolas públicas, filantrópicas,
comunitárias e confessionais, bem como aqueles matriculados nas escolas federais. Por meio de
transferência de recursos em caráter suplementar aos entes federados, no período de 2017, foram
destinados R$ 3,89 bilhões para atender cerca de41 milhões de estudantes da educação básica.
No que concerne ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE),
objetivou-se garantir o acesso e a permanência, nos estabelecimentos escolares, dos alunos da educação
básica pública residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência
financeira, em caráter suplementar, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, aos
estados, Distrito Federal e municípios. Os recursos transferidos devem ser utilizados na manutenção
da frota ou na terceirização do serviço de transporte escolar utilizado pela entidade executora. Em
2017, o PNATE atendeu cerca de 4,3 milhões alunos com recursos da ordem de R$ 574,2 milhões.
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi reformulado pelo Decreto nº 9.099/2017,
que unificou os programas do livro e expandiu o escopo do programa, abrindo possibilidade de inclusão
de outros materiais de apoio à prática educativa: obras didáticas e literárias, de uso individual e
coletivo, acervos para bibliotecas, obras pedagógicas, softwares e jogos educacionais, materiais de
reforço e correção de fluxo, materiais de formação e materiais destinados à gestão escolar, entre outros.
Além disso, incluiu a etapa Educação Infantil no Programa e instituiu mudanças no processo de
avaliação pedagógica, que passou a ter uma Comissão Técnica específica. Em 2017, no âmbito do
PNLD, foi empenhado R$ 1,72 bilhão para a aquisição e distribuição de livros didáticos a estudantes
do ensino fundamental e médio e àqueles da educação de jovens e adultos (EJA) e de escolas do campo.
A previsão é atender mais de 31 milhões de estudantes, totalizando mais de 154 milhões de livros
distribuídos, para utilização em 2018.
Com vistas a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, foram apoiadas ações relacionadas
às tecnologias educacionais por meio do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) e do
Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE).
No âmbito do Proinfo, a fim de promover a diversidade nas estratégias aplicadas ao uso
pedagógico das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem em
sala de aula, foram empenhados cerca de R$ 7,93 milhões para a aquisição de tablets, computadores e
notebooks. Além disso, aproximadamente 2 mil unidades educacionais, estaduais e municipais, se
beneficiaram com a ativação de 3.886 tablets educacionais, adquiridos para uso dos professores e
alunos da educação básica de escolas públicas.
O PBLE promove a instalação de infraestrutura de rede e suporte para conexão à internet nas
escolas públicas urbanas, E-Tec Brasil, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Núcleos de Tecnologia
Estadual (NTE) e Núcleos de Tecnologia Municipal (NTM). Em 2017, registrou 62,2 mil pontos de
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conexão, beneficiando mais de 30 milhões de alunos e aproximadamente 1,5 milhão de professores.
No âmbito das escolas rurais, o Programa atuou de forma colaborativa ao Projeto de Conectividade
Rural da Anatel, cujo objetivo é fornecer internet com tecnologia 4G a todas as escolas públicas rurais
que possuam energia elétrica, algum tipo de recurso tecnológico e que estejam dentro de um raio de
até 30 km da sede do município.
O acompanhamento da frequência escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de
pobreza e vulnerabilidade social, condicionalidade da educação no âmbito do Programa Bolsa Família
(PBF), representa um elemento estratégico na prevenção e no combate ao abandono e à evasão escolar,
contribuindo, assim, para a garantia do acesso e permanência da parcela mais vulnerável da população
à escola. Em 2017, o acompanhamento somou, em média, o registro de frequência escolar de 15,2
milhões de estudantes na faixa etária de 6 a 17 anos de idade, o que representa mais de 50% das
matrículas da educação básica (Censo Escolar, 2016).

Metas 2016-2019 para o Objetivo 1007
04TM - Aperfeiçoar o conceito e implantar uma metodologia de cálculo do Custo Aluno
Qualidade (CAQ) como mecanismo para orientar políticas de equidade na educação básica, em
consonância com o disposto na Meta 20 do Plano Nacional de Educação.
Esta meta está relacionada à implementação do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi), que
está em discussão. No entanto, o MEC está organizando um sistema para apoiar os entes federativos
nos cálculos referentes ao financiamento da educação básica. Assim, em parceria com a Universidade
Federal do Paraná (UFPR) com recursos da ordem de R$ 2 milhões, o MEC está desenvolvendo o
Simulador do Custo Aluno Qualidade (SimCAQ), que consiste em um software que calculará o CAQ
e o orçamento anual necessário para financiar a oferta de educação básica em condições de qualidade
a partir de parâmetros e um conjunto de metas e de condições de oferta a serem inseridos no sistema
pelos usuários. Trata-se de um instrumento online que auxilia os gestores públicos e demais setores da
sociedade no planejamento das necessidades e especificidades do financiamento da educação no
cumprimento das diretrizes, metas e estratégias dos planos de educação. Para gerar os resultados, o
simulador aplica os parâmetros às condições educacionais existentes nos estados, nos municípios e no
Distrito Federal e faz a projeção futura da oferta com as adequações.
O SimCAQ é uma ferramenta voltada para o planejamento de “sistemas públicos de educação
básica em Condições de Qualidade” e será disponibilizado pelo MEC a todos os entes federativos em
2019 gratuitamente na internet. O referido simulador apoiará os entes federativos na análise combinada
do custo da oferta educacional com um padrão de qualidade, demostrando os limites e potencialidades
financeiras e orçamentárias ao longo dos períodos dos planos nacional, estaduais, distrital e municipais
de educação. O SimCAQ poderá ser utilizado como ferramenta de suporte no processo de elaboração
e/ou adequação, assim como durante todo o processo de monitoramento e avaliação dos planos de
educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Esta Meta e a Meta 04TO relacionam-se com a Estratégia 20.6 do Plano Nacional de Educação
(PNE), Lei nº 13.005/2014, que determinou que “no prazo de 2 anos da vigência deste PNE, será
implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi), referenciado no conjunto de padrões mínimos
estabelecidos na legislação educacional financiamento será calculado com base nos respectivos
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insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a
implementação plena do Custo Aluno Qualidade (CAQ)”.
A implementação do CAQi e do CAQ envolve questões de duas ordens: a primeira diz respeito
à validação de parâmetros de natureza técnica, como a definição qualitativa e quantitativa dos insumos
necessários ao processo educacional; a segunda tem a ver com as implicações orçamentárias,
financeiras e federativas, uma vez que o mecanismo pressupõe a imposição de obrigações
administrativas e financeiras aos demais entes federados. Atualmente já existem alguns estudos e
discussões acerca da questão dos insumos, entretanto faz-se necessário introduzir no debate as demais
variáveis, de modo a evitar a elaboração de propostas que poderão implicar em vícios jurídicos
intransponíveis.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da legislação.
04KG - Apoiar a construção de 4 mil escolas de educação básica, em consonância com o disposto
nas Metas 2 e 3 do Plano Nacional de Educação.
No que se refere à Infraestrutura Escolar da Educação Básica, o Ministério da Educação (MEC)
apoia a construção, a ampliação e a reforma de escolas da educação básica por meio do Plano de Ações
Articuladas (PAR), com o objetivo de ampliar e qualificar a estrutura física de escolas da rede pública.
Em consonância com o disposto nas metas 2 e 3 do Plano Nacional de Educação (PNE) e
buscando atender às demandas sociais por matrículas na rede pública de ensino em todas as esferas, no
exercício de 2017, foram apoiadas 366 novas ações de infraestrutura, sendo 76 construções de escolas
de educação básica, 23 quadras e coberturas de quadras escolares, 80 ampliações e 187 reformas,
totalizando o investimento de R$ 212,56 milhões. Desse montante, R$ 149 milhões foram destinados
para o apoio à construção das 76 novas escolas de educação básica, sendo 63 escolas em áreas urbanas
(51 de ensino fundamental e 12 de educação infantil), beneficiando 50 municípios; e 13 unidades de
ensino fundamental em área de campo. Vale registrar que, em 2017, não houve apoio à construção de
novas unidades escolares de ensino fundamental e médio nas áreas indígenas e quilombolas, contudo,
foram apoiadas 31 escolas com obras em andamento, beneficiando 21 municípios, com o valor de R$
7 milhões.
Destaca-se também que, em 2017, foram iniciados esforços para construir escolas de ensino
fundamental e médio no Território Etnoeducacional do Rio Negro (TEE Rio Negro), que compreende
os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro e Barcelos, no Estado do
Amazonas. Conforme termo de compromisso pactuado entre os representantes das Comunidades
Indígenas desses municípios, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Ministério Público
Federal/AM, foram definidas as construções de 50 unidades escolares, sendo 41 escolas no município
de São Gabriel da Cachoeira; 3 escolas no município de Barcelos e 6 escolas no município de Santa
Izabel do Rio Negro. Estima-se que, até o final de 2019, todas as escolas tenham suas construções
iniciadas.
A educação escolar indígena, de acordo com o Censo Escolar 2016, apresenta um déficit de
cerca de 30% de escolas que não dispõem de prédios próprios. Em termos relativos, a situação da região
Norte apresenta as piores taxas, com cerca de 695 escolas sem prédios, o que representa 72% de toda
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a demanda nacional. Os dados constantes no Censo confirmam a demanda dos públicos indígena,
quilombola e da educação do campo por construção de prédios escolares. Esse diagnóstico revela
impossibilidade de acesso à educação básica nas escolas do campo, indígenas e de remanescentes de
quilombos, exigindo-se medidas específicas de acordo com a logística da região que têm impactos
sobre a gestão dos recursos. O monitoramento dos resultados tem evidenciado muitos problemas,
principalmente na região da Amazônia Legal, onde a baixa e morosa execução, obras paralisadas ou
canceladas, chamam atenção para dificuldades decorrentes de execução de obras em áreas distantes
dos centros urbanos e de logística complexa, seja por vias fluviais, terrestres ou aéreas.
Quanto aos números relativos a obras em escolas indígenas, quilombolas e do campo concluídas
em 2017, tem-se 15 escolas indígenas, 12 escolas quilombolas e 177 escolas do campo. Destaca-se que
esses números se referem a obras iniciadas entre os anos de 2010 e 2016, com maior concentração nos
anos de 2014 e 2015.
Assim, esta Meta alcançou, em 2017, o apoio à construção de 76 novas escolas de educação
básica, o que, somado ao apoio a 98 escolas em 2016, totaliza 174 escolas cuja construção foi apoiada
pelo MEC.
Quantidade alcançada: 174 escolas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta; Avaliação da estratégia
da política pública e, consequentemente, eventual necessidade de revisão da meta ou de algum de seus
atributos; Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da
meta.

04KF - Apoiar a implantação de unidades de educação infantil, em consonância com o disposto
na Meta 1 do Plano Nacional de Educação.
A educação infantil, quando oferecida com padrão de qualidade adequado, propicia a
aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança em uma fase identificada pelas ciências como
de fundamental importância para toda a vida. Portanto, uma política pública voltada à ampliação do
acesso à creche e à pré-escola é essencial para a melhoria do desenvolvimento emocional, cognitivo e
social das crianças de 0 a 6 anos. A Meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece a
universalização da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos (até 2016) e que a ampliação do acesso à
educação infantil em creches para as crianças de até 3 anos de idade seja cumprida até o final de
vigência do PNE, em 2024, ano em que deverá ser garantido que, no mínimo, 50% das crianças sejam
atendidas em creches. Dados elaborados pelo Inep/MEC, com base em dados da Pnad/IBGE, apontam
que o percentual das crianças de 4 e 5 anos que frequentavam a escola no Brasil passou de 89,6% em
2014 para 91% em 2015. Já o percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche
(Taxa de atendimento escolar) foi de 33,3% em 2014 e 34,1% em 2015. Os dados de 2016 serão
disponibilizados em 2018, com a publicação do Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do
PNE.
A política nacional de construção de creches e pré-escolas, atendida por meio do Programa
Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar pública de educação
infantil (Proinfância), é uma das ações do Governo Federal que contribui para o alcance da Meta 1 do
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PNE. Por meio do Proinfância são repassados recursos financeiros aos entes federados, auxiliando-os
na construção de unidades de educação infantil padronizadas e na aquisição dos mobiliários e
equipamentos para a rede física escolar.
No exercício de 2017, no âmbito do Proinfância, foram concluídas 230 unidades escolares,
gerando 29 mil novas vagas para a educação infantil em 169 municípios. Foram destinados, ainda,
cerca de R$ 125,3 milhões para apoiar a construção de 297 escolas de educação infantil, beneficiando
224 municípios. Além da construção, foram destinados R$ 4,4 milhões, em 2017, para aquisição de
mobiliários e equipamentos de 45 unidades. Já, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), foram
destinados cerca de R$ 43,4 milhões na infraestrutura de educação infantil, apoiando 44 construções,
17 ampliações e 10 reformas, com créditos oriundos de emendas parlamentares.
Além do repasse de recursos pelo Proinfância, o Ministério da Educação (MEC) também
disponibiliza recursos aos municípios e o Distrito Federal para o custeio e a manutenção de novas
matrículas nos estabelecimentos públicos de educação infantil construídos com recursos de programas
federais. Para que os prefeitos e Secretário de Educação do Distrito Federal apresentem suas
solicitações de recursos para a manutenção de novas matrículas, em novos estabelecimentos de
educação infantil, foi desenvolvido e disponibilizado o módulo “E.I. Manutenção – Unidades do
Proinfância”, dentro do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação (Simec). O E.I. Manutenção – Unidades do Proinfância, até o ano de 2016, disponibilizou
aproximadamente R$ 170 milhões, para 1.074 estabelecimentos em 899 municípios. Em 2017, foram
aprovados para repasses aproximadamente R$ 35 milhões, atendendo 16.788 matrículas, em 140 novos
estabelecimentos, em 112 municípios.
O Governo Federal também realiza a transferência de recursos financeiros para municípios e
para o Distrito Federal auxiliando-os financeiramente na manutenção de novas matrículas em novas
turmas de educação infantil em estabelecimentos já existentes. Essa transferência de recursos é
operacionalizada por meio do módulo “E.I. Manutenção – Novas Turmas da Educação Infantil”.
Assim, o MEC apoia a manutenção de novas matrículas que ainda não foram contempladas com
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), em novas turmas de educação infantil ofertadas por
estabelecimentos educacionais públicos ou por instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público. O E.I. Manutenção – Novas Turmas
de Educação Infantil, até 2016, repassou aproximadamente R$ 100 milhões para 5.714 turmas em 613
municípios. Em 2017, foram atendidos 302 municípios, totalizando 1.916 turmas e mais de 30 mil
matrículas, sendo repassados aproximadamente R$ 59,6 milhões.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual necessidade de
revisão da meta ou de algum de seus atributos; Compatibilização entre a programação orçamentária e
financeira e o dimensionamento da meta.
04KH - Apoiar a oferta de educação em tempo integral de forma a ampliar gradualmente o
atendimento para 6,5 milhões de matrículas, em consonância com o disposto na Meta 6 do Plano
Nacional de Educação.
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A Meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) visa à ampliação do tempo de permanência
dos estudantes matriculados nas escolas públicas, com o atendimento em tempo integral de pelo menos
25% dos alunos da educação básica em, no mínimo, 50% das escolas. Conforme dados do Censo da
Educação Básica, é possível notar que as matrículas em tempo integral vêm mantendo a trajetória de
expansão ao longo dos últimos anos. Verificou-se que o percentual de alunos da educação básica
pública em tempo integral passou de 5.061.649 matrículas (13,5%) em 2013 para 6.743.612 (18,7%)
em 2015 e 6.744.425 matrículas (13%) em 2016. Dados referentes a 2017 ainda não estão disponíveis.
Com vistas a ampliar a permanência dos alunos na escola, de forma a reduzir o abandono, a
reprovação e a distorção idade e ano, o Ministério da Educação (MEC) implementou o Programa Novo
Mais Educação, o Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral e o Programa Ensino Médio Inovador.
O Programa Novo Mais Educação visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e
matemática dos estudantes do ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de
crianças e adolescentes em 5 ou 15 horas semanais no turno e/ou contraturno escolar. O Programa tem
como objetivos: ampliar a jornada escolar dos alunos do ensino fundamental das escolas participantes
para 5 ou 7 horas diárias; oferecer atividades complementares de apoio pedagógico; alfabetizar e
ampliar o letramento e a melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática, por meio de
acompanhamento pedagógico específico; reduzir o abandono, a reprovação e a distorção idade/ano; e
desenvolver atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do
desempenho educacional. A operacionalização do Programa dá-se por meio de repasse de recursos,
pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados ao ressarcimento de despesas de
alimentação e transporte dos voluntários responsáveis pelo desenvolvimento de atividades; para a
aquisição de materiais de consumo e contratação e serviços. Em 2017, o Novo Mais Educação contou
com a participação de 36.135 escolas e 3,9 milhões de estudantes, com repasses de R$ 281 milhões
diretamente às escolas.
Em 2016, foi instituído o Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral, com foco na ampliação da oferta de educação em tempo integral (de no mínimo 9
horas diárias) para estudantes do ensino médio e a oferta de currículos flexíveis. Com a criação do
Programa, busca-se promover ações compartilhadas com os estados e o Distrito Federal a fim de apoiar
as redes de ensino público na oferta de educação em tempo integral e propiciar novas organizações
curriculares para o novo ensino médio compatíveis com as perspectivas da sociedade contemporânea
e com os anseios dos jovens. Em 2017, foram estabelecidas novas diretrizes, parâmetros e critérios
para o Programa: a participação dá-se por meio de adesão das secretarias de estado da educação e da
apresentação de um plano de implementação ao Ministério, que deve observar critérios como número
mínimo de matrículas em tempo integral; carga horária escolar ampliada; condições de infraestrutura;
e redução, pela escola, das taxas de abandono e reprovação, conforme indicado na Portaria de
instituição do Programa. A execução do Programa iniciou-se em 2017, contando com a adesão das 27
unidades da Federação, 516 escolas participantes e 105 mil matrículas efetivadas no ensino médio em
tempo integral, sendo repassados R$ 369,18 milhões para garantir o apoio às ações do Programa.
O Programa Ensino Médio Inovador também tem como um de seus objetivos ampliar o tempo
dos estudantes na escola, promovendo a formação integral dos jovens com a oferta de atividades que
tornem o currículo mais dinâmico e flexível, tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio e o Novo Ensino Médio. A participação no Programa dá-se mediante adesão das
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secretarias de estado da educação ao Programa de Ações Articuladas (PAR), permitindo que as escolas
selecionadas realizem sua adesão no sistema PDDE Interativo e apresentem suas propostas de
redesenho curricular, passando a receber apoio técnico e financeiro por meio do Programa Dinheiro
Direto na Escola (PDDE). A 5ª edição do Programa lançada em 2016, para execução em 2017, foi
reformulada para se adequar as alterações apresentadas pela Lei nº 13.415/2017, prevendo um adicional
de 10% nos recursos para atendimento das escolas rurais ou com nível socioeconômico baixo. A
execução do programa em 2017 contou com a adesão das 27 secretarias de estado da educação,
permitindo a participação de 8.476 escolas e 3,1 mil estudantes do ensino médio, sendo 381,7 mil
estudantes inseridos nos critérios de Índice de Nível Socioeconômico (INSE) baixo, muito baixo ou
escola em meio rural. O programa contou, em 2017, com investimentos de R$ 343,5 milhões.
Quantidade alcançada: 6.744.425 matrículas
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta.
04KN - Apoiar, em 91 mil escolas de educação básica, ações voltadas para a educação em direitos
humanos, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, educação para as relações
étnico-raciais, promoção da inclusão escolar e da cultura, por meio da articulação com sistemas
e redes de ensino.
Ações de educação ambiental desenvolvidas nas escolas de educação básica contribuem para
envolver a comunidade escolar nas reflexões sobre o ambiente físico da escola, a gestão e a
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. No âmbito Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA), houve o planejamento, em 2017, das etapas preparatórias
para a realização da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V CNIJMA), que
será realizada em 2018 com o tema “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas”, em consonância
com a implementação da Lei das Águas (Lei n° 9.433/1997), dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e com a realização do 8º Fórum Mundial da Água, a ser realizado pelo Brasil em
março de 2018. O processo prevê oficinas sobre a metodologia da CNIJMA e processos formativos
com os professores sobre o tema da Conferência, realização da conferência na escola, conferências
municipais/regionais, conferência estadual e Conferência Nacional. Até dezembro de 2017, foram
registradas 228 escolas com a etapa da “conferência na escola” realizada.
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) destina recursos financeiros, em caráter
suplementar, a escolas públicas da educação básica (e casos específicos) para uso em despesas de
manutenção do prédio escolar e de suas instalações, material didático e pedagógico e realização de
pequenos investimentos, de modo a assegurar as condições de funcionamento da unidade de ensino.
Entre as “Ações Agregadas ao PDDE”, transferências financeiras para fins específicos, destaca-se o
PDDE Estrutura Escolas Sustentáveis, que apoia escolas públicas na adoção de critérios de
sustentabilidade socioambiental. Em 2016, foram repassados aproximadamente R$ 92 milhões para
8.902 escolas com planos de ação aprovados em 2015. Em 2017, muitas escolas fizeram a
reprogramação do recurso repassado em 2016 para execução ao longo do ano.
Quanto à Educação Alimentar e Nutricional, em 2017, foi realizada a 1ª Jornada de Educação
Alimentar e Nutricional, que contou com a participação de 465 unidades escolares de educação infantil
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e permitiu identificar as melhores atividades desenvolvidas nas creches para a promoção da
alimentação adequada e saudável e prevenção da obesidade infantil. Foram distribuídos livros didáticos
para o ensino fundamental por meio do Programa Nacional de Livro Didático (PNLD), com
informações sobre alimentação saudável: 79.216.538 obras em 49.702 unidades escolares, atendendo
10.238.539 estudantes com o total de R$ 757,73 milhões. Além disso, foi inserida uma alteração nos
editais de aquisição de livros didáticos para ensino médio, ensino fundamental e professores de
educação infantil visando à aderência do conteúdo das obras com o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). Também foi elaborado o livro Educação Alimentar e Nutricional: Articulação de
Saberes, direcionado aos nutricionistas e docentes, e está em produção um jogo interativo direcionado
para estudantes do ensino fundamental.
Várias ações da educação especial buscam a eliminação de barreiras físicas, comunicacionais e
atitudinais. O Programa Escola Acessível – PDDE Estrutura/Acessibilidade contemplou 50.510
escolas até 2016. Em 2017, receberam recursos desse Programa 4.714 novas escolas. O Programa Sala
de Recursos Multifuncionais disponibilizou, até 2016, materiais pedagógicos, recursos e equipamentos
de informática e tecnologia assistiva a 41.801 escolas. O novo ciclo do Programa contemplará, em
2018, outras 5.312 escolas. Quanto ao Livro Didático Acessível, em 2017 foram distribuídos 20 títulos
no Sistema Braille, correspondendo ao total de 2.956 exemplares – sendo 10 títulos para o 4º ano (1.478
exemplares) e 10 títulos para o 5º ano (1.478 exemplares), produzidos pelo Instituto Benjamin Constant
para Cegos (IBC). Também foram produzidos 86 títulos em formato acessível Mecdaisy, distribuindo
15.617 obras didáticas aos anos finais do ensino fundamental em 1.732 escolas de 1.015 municípios.
Quanto à educação para as relações étnico-raciais e promoção da cultura, houve vagas para
formação continuada de professores e gestores e aquisição de material didático específico (PNLD
Campo). Em 2017, ofertaram-se 450 novas vagas em cursos sobre a temática da educação para as
relações étnico-raciais oferecidos por instituições federais de ensino superior e ações de articulação e
orientação junto aos gestores dos sistemas de ensino quanto à implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais.
Dado que esta Meta agrega ações de escopo muito diverso, foi considerado para seu alcance o
número de escolas contempladas com ações voltadas à educação alimentar. Ressalta-se que, para evitar
a dupla contagem de escolas atendidas com essas ações, foi selecionada para a quantificação da meta
somente as 49.702 escolas beneficiadas, em 2017, com a distribuição do PNLD – alimentação saudável.
Quantidade alcançada: 49.702 escolas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Avaliação da estratégia da política pública
e, consequentemente, eventual necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos.
04KE - Aprovar e apoiar a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a ser pactuada
no âmbito de instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios, conforme o estabelecido no Plano Nacional de Educação.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que
estabelece os direitos, os conhecimentos, as competências e os objetivos de aprendizagem para todas
as crianças e adolescentes brasileiros desde a educação infantil até o ensino médio. Conforme previsto
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na Constituição Brasileira, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e no Plano Nacional de
Educação (PNE), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades
federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em todo o Brasil. A BNCC é fruto de amplo
processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade
brasileira. Sua implementação, além de assegurar a equidade e a igualdade de aprendizagem ao longo
das etapas e modalidades da educação básica, vai ajudar a superar a fragmentação das políticas
educacionais e possibilitar o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo.
Em abril de 2017, foi entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a versão final da
BNCC. O resultado das audiências públicas, em forma de contribuições de diversos segmentos da
sociedade, serviu de subsídio para que o CNE elaborasse parecer e projeto de resolução sobre a Base.
Em dezembro de 2017, o texto final da BNCC foi submetido à votação e aprovado pelo Conselho,
sendo homologado pelo Ministro no dia 20 de dezembro do mesmo ano. A partir da homologação da
BNCC, começa o processo de formação e capacitação dos professores e o apoio aos sistemas de ensino
estaduais e municipais para a elaboração e adequação dos currículos escolares.
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Realização de ações de divulgação.
04KL - Atender 8 milhões de pessoas com ações voltadas à alfabetização e à elevação da
escolaridade média da população de 15 anos ou mais, visando ao desenvolvimento da
participação social e cidadã ao longo da vida, à diversidade e à inclusão, em consonância com o
disposto nas Metas 8 e 9 do Plano Nacional de Educação.
Contribuem para o alcance dessa meta as ações de alfabetização e educação de jovens e adultos
desenvolvidas por estados, Distrito Federal e municípios, com apoio suplementar da União, como o
Programa Brasil Alfabetizado (PBA), a transferência de recursos para abertura de novas turmas de
educação de jovens e adultos (EJA), as matrículas do Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(Projovem), os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para a manutenção das turmas de EJA nas redes
de ensino, e a inscrição de jovens e adultos nos exames de certificação de nível fundamental e médio.
Atender 8 milhões de pessoas com ações voltadas à alfabetização e à elevação da escolaridade média
da população de 15 anos ou mais são resultados que respondem especialmente à Meta 9 do Plano
Nacional de Educação (PNE), embora contribua também para o cumprimento da Meta 8.
O atendimento no âmbito do PBA acontece em ciclos contínuos, que vem sendo lançados com
frequência aproximadamente anual e extrapolam o ano calendário, pois pode ocorrer que um ciclo
iniciado em determinado ano tenha turmas em execução em anos seguintes. A série histórica do
Programa indica uma queda constante no atendimento a partir de 2010 e que se aprofunda em 2015 (de
1,8 milhões para 167,9 mil).
Ao final de 2016, o PBA iniciou um novo Ciclo com previsão de atendimento de 200 mil
alfabetizandos a partir de 2017. Para viabilizar essa nova edição do PBA, o MEC induz a utilização
dos saldos em conta dos recursos financeiros transferidos aos municípios e estados nas edições
anteriores. Esses recursos, por ocasião da publicação da Resolução, aproximavam-se de R$ 200
milhões, suficientes para o custeio do atendimento de mais de 1 milhão de alfabetizandos. No entanto,
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a indisponibilidade orçamentária para o pagamento das bolsas dos coordenadores, alfabetizadores e
intérpretes e tradutores de libras, impediu a ampliação da meta destacada acima. Em função disso, o
Programa priorizou o atendimento dos municípios com os maiores índices de analfabetismo, conforme
prevê o marco legal do PBA. Isso significou atender cerca de 400 municípios dos quase mil que
aderiram ao Programa. Por sua vez, todos os estados que fizeram a adesão tiveram o pleito atendido,
ainda que com a meta inferior ao que foi solicitado. Nessa edição do PBA, serão atendidos 22 estados.
O Ciclo 2016 tem vigência até o ano de 2018 e foram atendidos 137,6 mil alfabetizandos.
No período de 2009 a 2015, as matrículas na EJA apresentaram movimento de queda, de 4,5
milhões para 3,2 milhões, com leve reversão dessa tendência em 2016, que apresentou um acréscimo
de cerca de 37 mil em relação ao ano anterior. Em 2017, foi publicada a Resolução CD/FNDE nº 5,
com previsão de transferência de recursos para abertura e manutenção de novas turmas de EJA. A soma
de recursos financeiros transferidos nesse ano para os municípios alcançou R$ 68,3 milhões, o que
significa o apoio a, aproximadamente, 30 mil novas matrículas. Além dos recursos transferidos em
2017, caso os municípios e estados utilizem os saldos em conta dos recursos transferidos pelas
resoluções anteriores, poderão dispor de cerca de R$ 90 milhões, suficientes para apoiar,
aproximadamente, mais 40 mil novas matrículas.
Por sua vez, os exames de certificação de nível fundamental e médio, como o Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e Exame Nacional do Ensino
(ENEM), têm se constituído como estratégia importante para garantir a elevação de escolaridade do
público de EJA. Outra estratégia para alcançar essa meta, o Projovem, que atende à população com
idade de 18 a 29 anos, teve nova edição lançada em 2017, com previsão de atender 53 mil pessoas em
2018. As matrículas do Projovem são consideradas no cômputo da EJA no Censo Escolar, para efeitos
do indicador da Meta 04KL do PPA.
Para esta Meta em 2017, foram considerados os valores de 3.273.439 de matrículas da EJA na
rede pública (Censo Inep 2016) e os 167.971 alfabetizandos do Ciclo 2015 do PBA atendidos em 2016,
alcançando o valor de 3.441.439 atendimentos, o que, somado ao valor de 3.236.872 atendimentos de
2016 (dados retificados com base no Censo Inep 2015), totalizam 6.678.311 pessoas com 15 anos ou
mais atendidas com ações voltadas à alfabetização e elevação da escolaridade média.
Quantidade alcançada: 6.678.311 matrículas
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta; Avaliação da estratégia
da política pública e, consequentemente, eventual necessidade de revisão da meta ou de algum de seus
atributos; Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da
meta.
04TO - Implementar, até 2016, o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no
conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será
calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem
e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade CAQ, em consonância com o disposto na Meta 20 do Plano Nacional de Educação.
A Estratégia 20.6 do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, determinou que
“no prazo de 2 anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi),
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referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensinoaprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno
Qualidade (CAQ)”.
As discussões pertinentes ao Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e Custo Aluno-Qualidade
(CAQ) remontam à necessidade de se garantir a oferta dos serviços educacionais com qualidade e
equidade, na perspectiva da consagração dos direitos constitucionais a todos os cidadãos brasileiros.
Devido à sua complexidade, torna-se necessário o amplo debate sobre este tema e sua implementação
depende sobremaneira de acordos nacionais, os quais se assentam em pactos entre os entes federativos
e os responsáveis pela consecução das políticas educacionais.
A Meta 04TO converge diretamente para a Estratégia 20.6 do Plano Nacional de Educação
(PNE). Nesse sentido, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o Grupo de Trabalho (GT) interno,
por meio da Portaria MEC nº 459, de 12 de maio 2015, para elaborar estudos sobre a implementação
do CAQ, como parâmetro para o financiamento da educação básica. Esses estudos objetivam obter um
acordo nacional sobre a implantação e implementação do CAQi, que consideram as seguintes
perspectivas:
a) o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) utilizado como instrumento de implementação é conceitual e
financeiramente insuficiente;
b) o aumento do percentual de investimentos vinculados ao Produto Interno Bruto (PIB) e os
recursos do petróleo são exíguos;
c) os programas universais supletivos da União precisam ser revisados;
d) a implementação do CAQi sustentada por parâmetros de jornada e carreira nacionalmente
pactuados e critérios de atualização do piso salarial definidos;
e) a viabilidade de fontes de ponderação para custear cada etapa e modalidade de ensino.
O MEC também realizou parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) com o
objetivo de desenvolver o Simulador do Custo Aluno Qualidade (SimCAQ). O simulador consiste em
um software capaz de calcular o CAQ e o orçamento anual necessário para financiar a oferta de
educação básica em condições de qualidade, a partir de parâmetros e de um conjunto de metas e
condições de oferta a serem inseridos no sistema pelos usuários. O valor total do Projeto foi de R$ 2
milhões. No exercício de 2015 foi repassado o valor de R$ 476,2 mil, no ano de 2016 foram repassados
R$ 791,5 mil e em 2017 foram repassados R$ 716,2 mil. O SimCAQ, a ser disponibilizado em 2019 a
todos os entes federados, é um instrumento online que auxiliará os gestores públicos e demais setores
da sociedade no planejamento das necessidades e especificidades do financiamento da educação no
cumprimento das diretrizes, metas e estratégias dos planos de educação. Para gerar os resultados, o
simulador aplica os parâmetros às condições educacionais existentes nos estados, nos municípios e no
Distrito Federal e faz a projeção futura da oferta com as adequações.
A implementação do CAQi e do CAQ envolve questões de duas ordens: a primeira diz respeito
à validação de parâmetros de natureza técnica, como a definição qualitativa e quantitativa dos insumos
necessários ao processo educacional; a segunda tem a ver com as implicações orçamentárias,
financeiras e federativas, uma vez que o mecanismo pressupõe a imposição de obrigações
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administrativas e financeiras aos demais entes federados. Atualmente já existem alguns estudos e
discussões acerca da questão dos insumos, entretanto faz-se necessário introduzir no debate as demais
variáveis, de modo a evitar a elaboração de propostas que poderão implicar em vícios jurídicos
intransponíveis.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da legislação.
04KM - Ofertar 464 mil vagas a jovens de 18 a 29 anos por meio de ações voltadas à elevação da
escolaridade na educação básica integrada à qualificação profissional e ao desenvolvimento da
participação cidadã.
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) é um dos programas de ação
suplementar, responsável pela elevação da escolaridade na educação básica integrada à qualificação
profissional e ao desenvolvimento da participação cidadã. É voltado à inclusão educacional e social
dos jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental.
O Programa é uma ação suplementar que visa à promoção de ações para elevação da
escolaridade, na forma de curso, para a qualificação profissional em nível inicial e a participação cidadã
de jovens com idade entre 18 e 29 anos que saibam ler e escrever, mas não tenham concluído o ensino
fundamental. O programa prioriza o atendimento a jovens moradores de municípios com os maiores
índices de violência contra a juventude negra, que fazem parte do Plano Juventude Viva, e aos jovens
das unidades prisionais. O Projovem é executado localmente pelos entes federados parceiros: estados
e municípios, que, após assinarem um termo de adesão junto ao MEC, recebem recursos por meio de
transferência direta e apoio técnico para o planejamento e o desenvolvimento de ações locais.
O Projovem Campo – Saberes da Terra tem como finalidade proporcionar formação integral ao
jovem do campo por meio de elevação de escolaridade (conclusão do ensino fundamental com
qualificação social e profissional) e potencialização da ação dos jovens agricultores para o
desenvolvimento sustentável e solidário de seus núcleos familiares e suas comunidades por meio de
atividades curriculares e pedagógicas. O ProJovem Urbano tem como finalidade elevar o grau de
escolaridade visando ao desenvolvimento humano e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão
do ensino fundamental, de qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências de
participação cidadã.
A União oferece apoio técnico e financeiro, com recursos de custeio a estados, Distrito Federal
e municípios que aderirem ao programa. O Projovem disponibiliza Salas de Acolhimento, destinadas
à guarda assistida, nas escolas, dos filhos de estudantes que não têm com quem deixá-los durante as
aulas. Essa medida de equidade favorece aos jovens estudantes as condições de acesso e permanência
nos cursos.
Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo – Saberes
da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017, respectivamente), destinadas aos entes
federados que dispunham de saldo em conta específica do Programa e desejavam participar de nova
edição para entrada de estudantes (saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem
Urbano, e R$ 130 mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a
adesão de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo, 56
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entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo corresponde à oferta de,
aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A adesão de estados e municípios ocorreu no
final de 2017 e as aulas têm início previsto para o final de fevereiro de 2018.
Quantidade alcançada: 53.295 matrículas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Avaliação da estratégia da política pública
e, consequentemente, eventual necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos;
Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta;
Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da legislação.
04UA - Promover ações com vistas a alfabetizar 80% dos estudantes até, no máximo, o final do
3º ano do ensino fundamental, em consonância com o disposto na Meta 5 do Plano Nacional de
Educação.
Com vistas a diminuir os índices de reprovação e a distorção idade-série ao final do terceiro
ano do ensino fundamental e de forma a atender à Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), o
Ministério da Educação (MEC) desenvolve o Programa Novo Mais Educação e o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Além disso, o Programa Mais Alfabetização, lançado em 2017,
será desenvolvido em 2018 com três eixos principais de atuação (formação, gestão e material), para
apoiar os professores na garantia de aprendizagem de leitura e escrita a todos os alunos, até o final do
segundo ano do ensino fundamental.
O Programa Novo Mais Educação é desenvolvido em articulação com as secretarias de
educação, mediante apoio técnico e financeiro do MEC com o objetivo de melhorar a aprendizagem
em língua portuguesa e matemática dos estudantes do ensino fundamental por meio da ampliação da
jornada escolar de crianças e adolescentes em 5 ou 15 horas semanais no turno e/ou contraturno escolar.
Em 2017, o Programa contou com a participação de 36.135 escolas e 3,9 milhões de estudantes
atendidos e repasses de 281 milhões.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um compromisso assumido
pelos governos das diferentes esferas com o objetivo de assegurar a alfabetização de todas as crianças,
no máximo até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Seu eixo principal é a
oferta de formação continuada a professores em exercício na rede pública. Em 2016, o PNAIC foi
reformulado com foco na implementação de estratégias didático-pedagógicas que permitam às crianças
a consolidação das competências e habilidades de leitura, escrita e matemática previstas para serem
alcançadas em cada ano do ciclo de alfabetização. A formação continuada passou a preferencialmente
em serviço e foi criado o Comitê Gestor Estadual para Alfabetização e Letramento. O PNAIC passou
a contemplar uma ação específica de assistência financeira aos estados para impressão de materiais de
formação e de apoio à prática docente, e ações formativas foram ampliadas para atender professores e
coordenadores pedagógicos da educação infantil e articuladores e mediadores de aprendizagem do
Programa Novo Mais Educação. O período formativo também foi ampliado de três para seis meses,
reforçando-se a formação em serviço. O Programa conta com a adesão dos 26 estados, do Distrito
Federal e de 5.420 municípios. Em 2017, foram capacitados 595,4 mil profissionais da educação
básica, tendo sido disponibilizados recursos da ordem de R$ 24,4 milhões para custeio e R$ 55 milhões
para pagamento de bolsas de estudos e pesquisa.
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Destaca-se a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), direcionada para as unidades
escolares e estudantes matriculados no 3º ano do ensino fundamental, fase final do ciclo de
alfabetização. Os resultados da ANA incorporam três testes: Leitura, Escrita e Matemática. Na última
edição, de 2016, verificou-se que apenas 45,27% dos 2,1 milhões de estudantes que participaram do
teste de Leitura alcançaram os níveis 3 e 4 da escala, tidos como suficientes para a etapa avaliada.
Quanto à escala de proficiência de Escrita, 66,15% desses estudantes alcançaram os níveis 4 e 5 da
escala, tidos como suficientes para a etapa avaliada. Em Matemática, 45,53% dos estudantes que
participaram do teste alcançaram os níveis 3 e 4 da escala, tidos como suficientes para a etapa avaliada.
Os dados mostram que o desafio é melhorar os níveis de proficiência em Leitura, Escrita e
Matemática dos mais de 54% dos estudantes que, mesmo depois de três anos dedicados ao período
escolar de alfabetização e letramento inicial, não alcançam os níveis de suficiência das escalas de
Leitura e Matemática, dimensões absolutamente essenciais para continuidade plena das aprendizagens
ao longo da vida.
Cabe ressaltar que, entre as edições de 2014 e 2016 do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB) – 3º ano, o MEC aprimorou a interpretação dos resultados de alfabetização, apontando
níveis de suficiência e insuficiência para compreender o desempenho dos estudantes. A título de
exemplo, observem-se os resultados em Leitura. Em 2014, foram considerados alfabetizados todos os
estudantes que estivessem alocados nos níveis 2, 3 e 4 da Escala de Proficiência. Em 2017, para a
divulgação dos resultados de 2016, no entanto, essa definição foi aprimorada, quando os níveis 3 e 4
passam a ser considerados os níveis de proficiência suficientes para crianças que já tenham passado
por três anos de escolarização regular. Assim, de acordo com os resultados do SAEB 2016 em sua
avaliação de alfabetização, 45,27% dos estudantes brasileiros matriculados no 3º ano do ensino
fundamental apresentaram níveis suficientes de proficiência em Leitura. Com a homologação da Base
Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017, a referência limite para alfabetização dos estudantes
passa a ser o 2º ano do ensino fundamental.
Quantidade alcançada: 45,27%
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta.
04T3 - Promover ações com vistas a elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos,
de modo a alcançar, no mínimo, 10 anos de estudo para as populações do campo, da região de
menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e elevar para 92% a razão entre a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, em consonância com o disposto na Meta 8 do Plano Nacional de
Educação.
A Meta relaciona-se com as metas 04KM, 04KL e 04T5, pois contemplam os sujeitos que
devem ser atendidos pelas políticas e ações da educação de jovens e adultos.
Como os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2016 ainda
não estão disponíveis, mantém-se nessa análise os mesmos apontamentos realizados por ocasião do
monitoramento anterior, com dados de 2015: Escolaridade média da população de 18 a 29 anos foi de
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10,1 anos de estudo; escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área rural foi de
8,3; escolaridade média da população de 18 a 29 anos da região de menor escolaridade do país, 9,3;
escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres, 8,4 anos de estudo e a
escolaridade média da população negra de 18 a 29 anos foi 9,5. A razão entre a escolaridade média
entre negros e não negros foi de 88% (PNAD 2015). Percebem-se avanços no sentido da elevação da
escolaridade para esses segmentos populacionais, contudo ainda persistem condições de desigualdade
de acesso à educação no Brasil, razão pela qual são necessárias políticas públicas de equidade,
valorização da diversidade e inclusão educacional, para promover não somente o acesso, como a
permanência, participação, aprendizagem e conclusão da trajetória escolar.
Com o intuito de propor e fomentar políticas públicas voltadas à inclusão educacional e social
dos jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental, o Ministério da Educação (MEC)
apoia técnica e financeiramente estados e municípios para o desenvolvimento de ações e programas
que visam à formação integral para a elevação da escolaridade e promoção da autonomia desses jovens
como sujeitos de direitos e deveres, ampliando a possibilidade de inserção no mundo do trabalho e em
atividades de participação social.
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) é uma ação suplementar que visa à
promoção de ações para elevação da escolaridade, na forma de curso, para a qualificação profissional
em nível inicial e a participação cidadã de jovens com idade entre 18 e 29 anos que saibam ler e
escrever, mas não tenham concluído o ensino fundamental. O programa prioriza o atendimento a jovens
moradores de municípios com os maiores índices de violência contra a juventude negra, que fazem
parte do Plano Juventude Viva, e aos jovens das unidades prisionais. O Programa é executado
localmente pelos entes federados parceiros: estados e municípios, que, após assinarem um termo de
adesão junto ao MEC, recebem recursos por meio de transferência direta e apoio técnico para o
planejamento e o desenvolvimento de ações locais.
O Projovem Campo – Saberes da Terra tem como finalidade proporcionar formação integral ao
jovem do campo por meio de elevação de escolaridade (conclusão do ensino fundamental com
qualificação social e profissional) e potencialização da ação dos jovens agricultores para o
desenvolvimento sustentável e solidário de seus núcleos familiares e suas comunidades por meio de
atividades curriculares e pedagógicas. O ProJovem Urbano tem como finalidade elevar o grau de
escolaridade visando ao desenvolvimento humano e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão
do ensino fundamental, de qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências de
participação cidadã.
Em 2017, foram lançadas as edições especiais para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
Saberes da Terra, destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta específica do
Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes (saldo em conta igual ou
superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130 mil, para o Projovem Campo). A edição
2017 do Projovem Urbano contou com a adesão de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25
municípios, e a do Projovem Campo, 56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios.
Esse processo corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas. A adesão de estados e
municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto para o final de fevereiro de 2018.
Além do Projovem, o MEC fomenta outras políticas públicas voltadas à inclusão educacional
e social dos jovens de 18 a 29 anos por meio do Programa Brasil Alfabetizado e do apoio a novas
turmas de educação de jovens e adultos (EJA), de modo a induzir e ampliar a oferta de alfabetização e
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EJA, contemplando o atendimento às populações destacadas na meta 8 do Plano Nacional de Educação
(PNE).
Cabe ressaltar que o cumprimento da meta global do PNE não depende apenas das ações
fomentadas pelo MEC, já que a responsabilidade é compartilhada pelas três esferas de governo, União,
estados e municípios, devendo abarcar todas as etapas da educação básica, a EJA e a educação
profissional e tecnológica.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual necessidade de
revisão da meta ou de algum de seus atributos; Compatibilização entre a programação orçamentária e
financeira e o dimensionamento da meta; Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da
legislação.
04T5 - Promover ações com vistas a elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais para 95% e à redução para 25% da taxa de analfabetismo funcional, em consonância com
o disposto na Meta 9 do Plano Nacional de Educação.
As condições de acesso e oferta de educação para os jovens, adultos e idosos, apesar de avanços
relevantes, ainda encerram muitos desafios. A taxa de analfabetismo apresentou uma queda
significativa nos últimos quinze anos – em 2001, o índice de analfabetismo era de 12,4% e passou para
8,0%, em 2015 –, mas registrou, em números absolutos, uma pequena redução do total de analfabetos
com 15 anos ou mais: foi de 15,2 milhões para 12,8 milhões, um número ainda expressivo de pessoas
sem saber ler ou escrever.
Por sua vez, a taxa de analfabetismo funcional na população de 15 anos ou mais caiu
consideravelmente, sendo calculada a partir da definição de analfabeto funcional como as pessoas de
até quatro anos de estudo. Em 2004, a taxa era de 24,4% e passou para 17,1%, em 2015. Em termos
absolutos, eram mais de 32 milhões de analfabetos funcionais em 2004 e 27,6 milhões em 2015.
O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) está inserido no contexto da política de educação de
jovens e adultos (EJA). Foi lançado em 2003 e tem por objetivo a alfabetização de jovens com 15 anos
ou mais, adultos e idosos. Já a EJA é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da
Educação Básica e é destinada a jovens, adultos e idosos que não deram continuidade a seus estudos e
àqueles que não tiveram o acesso ao ensino fundamental ou médio.
A EJA e a educação ao longo da vida são importantes estratégias de prevenção e combate à
discriminação no ensino, sendo suas ofertas um mecanismo de promoção da equidade. O governo
brasileiro tem investido sistematicamente em uma política de integração entre o processo inicial de
alfabetização e a continuidade dos estudos em turmas de EJA pelo público atendido pelo PBA. Nesse
sentido, transfere recursos financeiros aos Estados, Municípios e Distrito Federal para a criação e
manutenção de novas turmas de EJA, desde 2012.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta; Compatibilização entre
a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta; Realização de ações de
divulgação.
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04TJ - Promover ações com vistas a elevar a taxa líquida de matrículas no ensino médio para
70%, em consonância com o disposto na Meta 3 do Plano Nacional de Educação.
Esta Meta relaciona-se com a Meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a
universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e a elevação, até o final
do período de vigência do Plano, da taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Conforme
últimos dados da Pnad/IBGE, o percentual da população de 15 a 17 anos que frequentava o ensino
médio ou possuía educação básica completa (taxa de escolarização líquida no ensino médio) atingiu o
índice de 66,8% em 2015.
Em fevereiro de 2017, foi sancionada a Lei nº 13.415/2017, que institui novas diretrizes e bases
para o ensino médio no País, alterando a Lei nº 9.394/1996. Para apoiar os sistemas de ensino na
implementação da Lei, o Ministério da Educação (MEC) desenvolve o Programa de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral e o Programa Ensino Médio Inovador
e está trabalhando na elaboração de uma política/programa que, juntamente com programas já
existentes, subsidiará estados e Distrito Federal na implantação do Novo Ensino Médio.
O Novo Ensino Médio propõe a oferta de um currículo flexível composto por uma BNCC,
obrigatória e comum a todas as escolas, abrangendo todos os componentes das quatro áreas do
conhecimento e pela oferta de itinerários formativos com foco nas áreas de conhecimento ou na
formação técnica profissional. Em 2017, o MEC lançou a cartilha do Novo Ensino Médio a fim de
esclarecer as principais dúvidas dos sistemas de ensino quanto ao assunto.
O Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral tem
como objetivo a ampliação da oferta de educação em tempo integral (de no mínimo 9 horas diárias)
para estudantes do ensino médio e na oferta de currículos flexíveis. Com a criação do Programa, buscase promover ações compartilhadas com estados e Distrito Federal a fim de apoiar as redes de ensino
público na oferta de educação em tempo integral e propiciar novas organizações curriculares para o
Novo Ensino Médio, compatíveis com as perspectivas da sociedade contemporânea e com os anseios
dos jovens. A participação no Programa dá-se por adesão das secretarias de educação dos estados e do
Distrito Federal e da apresentação de um plano de implementação ao MEC, que deve observar o
número mínimo de matrículas em tempo integral; a carga horária escolar ampliada; as condições de
infraestrutura; e a redução, pela escola das taxas de abandono e reprovação, conforme indicado na
Portaria de instituição do Programa. A execução do Programa iniciou-se em 2017, contando com a
adesão das 27 unidades da Federação, 516 escolas participantes e 105 mil matrículas efetivadas no
ensino médio em tempo integral, sendo repassados R$ 369,2 milhões para garantir a estados e ao
Distrito Federal o apoio às ações.
O Programa Ensino Médio Inovador tem como objetivos induzir as escolas ao redesenho dos
currículos, tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e o Novo Ensino
Médio, e ampliar o tempo dos estudantes na escola, promovendo a formação integral dos jovens com
a oferta de atividades que tornem o currículo mais dinâmico e flexível. A participação no Programa
dá-se pela adesão das secretarias de educação de estados e Distrito Federal por meio do Programa de
Ações Articuladas (PAR), permitindo que as escolas de ensino médio selecionadas realizem sua adesão
no sistema PDDE Interativo e apresentem suas propostas de redesenho curricular de 5 ou 7 horas
diárias, passando a receber apoio técnico e financeiro por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola.
No Ensino Médio Inovador, o número de estudantes atendidos corresponde ao total de matrículas
cadastradas no ensino médio regular no censo escolar do ano anterior. A adesão para as escolas
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participarem do Programa aconteceu em 2016, totalizando 10.187 escolas e 3,9 milhões de estudantes
a serem atendidos, conforme o Censo Escolar de 2015.
A 5ª edição do programa lançada em 2016, para execução em 2017, foi reformulada para
adequar-se às alterações apresentadas pela Lei nº 13.415/2017. A execução do Programa em 2017
contou com a adesão das 27 secretarias de educação dos estados e Distrito Federal, permitindo a
participação de 8.476 escolas e 3,1 milhões de estudantes do ensino médio, sendo que 381,7 mil
estudantes se inserem nos critérios de Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) baixo, muito baixo
ou escola em meio rural. O programa contou ainda, em 2017, com o repasses financeiros que
totalizaram R$ 343,5 milhões.
Tendo em vista que o último dado disponível da Pnad/IBGE se refere a 2015, considerou-se,
para o alcance da Meta, o percentual de 66,8% da população de 15 a 17 anos que frequentava o ensino
médio ou possuía educação básica completa (taxa de escolarização líquida no ensino médio) atingiu o
índice de 66,8% em 2015.
Quantidade alcançada: 66,8%
Data de Referência: 30/09/2015
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta; Compatibilização entre
a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta; Realização de ações de
divulgação.
04TI - Promover ações com vistas a universalizar o atendimento escolar para toda a população
de 15 a 17 anos, em consonância com o disposto na Meta 3 do Plano Nacional de Educação.
A Meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece a universalização do atendimento
escolar para toda a população de 15 a 17 anos e a elevação da taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85% até o final do período de sua vigência. O percentual da população de 15 a 17 anos que
frequentava a escola ou havia concluído a educação básica (taxa de frequência à escola da população
de 15 a 17 anos) foi de 85,1% em 2015, conforme últimos dados da Pnad/IBGE.
Em fevereiro, foi sancionada a Lei nº 13.415/2017, que institui novas diretrizes e bases para o
ensino médio no País e estabelece uma mudança na estrutura curricular dessa etapa do ensino. O Novo
Ensino Médio propõe a oferta de um currículo flexível composto por uma Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), obrigatória e comum a todas as escolas, e pela oferta de itinerários formativos com
foco nas áreas de conhecimento ou na formação técnica profissional. A nova estrutura permitirá a
organização de currículos de forma a atender às demandas dos jovens e, também, às do mundo do
trabalho.
O Ministério da Educação (MEC) lançou cartilha do Novo Ensino Médio, a fim de esclarecer
as principais dúvidas dos sistemas de ensino e está elaborando uma política/programa que, juntamente
com os programas já existentes, apoiará os entes federados na implantação do Novo Ensino Médio.
Para 2018, está prevista a conclusão da BNCC com a orientação curricular para o ensino médio e sua
implementação a partir de 2019.
Instituído em 2016, o Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral tem foco na ampliação da oferta de educação em tempo integral para estudantes do
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ensino médio e a oferta de currículos flexíveis. Busca-se promover ações compartilhadas com os
estados e Distrito Federal a fim de apoiar as redes de ensino público na oferta de educação em tempo
integral e propiciar organizações curriculares para o novo ensino médio compatíveis com as
perspectivas da sociedade contemporânea e com os anseios dos jovens. Em 2017, foi publicada a
Portaria MEC nº 727/2017, que estabelece novas diretrizes, parâmetros e critérios para o Programa de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. A participação no
Programa dá-se por adesão das secretarias de educação dos estados e do Distrito Federal e apresentação
de um plano de implementação ao MEC, que deve observar alguns critérios, dentre eles: número
mínimo de matrículas em tempo integral; carga horária escolar ampliada; condições de infraestrutura;
e redução, pela escola das taxas de abandono e reprovação, conforme indicado na Portaria de instituição
do Programa.
A execução do Programa iniciou-se em 2017, contando com a adesão das 27 unidades da
Federação, 516 escolas participantes e 105 mil matrículas efetivadas no ensino médio em tempo
integral, sendo repassados R$ 369,2 milhões para garantir o apoio às ações do programa.
O Programa Ensino Médio Inovador tem como objetivos: induzir as escolas ao redesenho dos
currículos, tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e o Novo Ensino
Médio, e ampliar o tempo dos estudantes na escola, promovendo a formação integral dos jovens com
a oferta de atividades que tornem o currículo mais dinâmico e flexível. A participação no Programa
ocorre por meio do Programa de Ações Articuladas (PAR), permitindo que as escolas selecionadas
realizem sua adesão no sistema PDDE Interativo e apresentem suas propostas de redesenho curricular
de 5 ou 7 horas diárias, e passem a receber apoio técnico e financeiro do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE). No Programa Ensino Médio Inovador, o número de estudantes atendidos corresponde
ao total de matrículas cadastradas no ensino médio regular no censo escolar do ano anterior. A adesão
para as escolas participarem aconteceu em 2016, totalizando 10.187 escolas e 3,9 milhões de estudantes
a serem atendidos, conforme o Censo Escolar de 2015.
A 5ª edição do programa, lançada em 2016, para execução em 2017, foi reformulada para
adequar-se às alterações apresentadas pela Lei nº 13.415/2017, a principal delas a prioridade de
atendimento a escolas que com Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) baixo ou muito baixo,
conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A
execução do programa, em 2017, contou com a adesão das 27 secretarias de estado da educação,
permitindo a participação de 8.476 escolas e 3,1 milhões de estudantes do ensino médio, sendo 381,7
mil o total de estudantes que se inserem nos critérios de INSE baixo, muito baixo ou escola em meio
rural. O programa contou ainda com o repasse de recursos financeiros de R$ 343,5 milhões.
Tendo em vista que o último dado disponível da Pnad/IBGE se refere a 2015, considerou-se,
para o alcance da Meta, o percentual de 85,1% da população de 15 a 17 anos que frequentava a escola
ou havia concluído a educação básica (taxa de frequência à escola da população de 15 a 17 anos).
Quantidade alcançada: 85,1%
Data de Referência: 30/09/2015
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta.
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04KI - Promover ações com vistas a universalizar o atendimento escolar para toda população de
4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação em classes comuns da rede regular de ensino, em consonância com o
disposto na Meta 4 do Plano Nacional de Educação.
O Censo Escolar (Inep) identificava, em 2015, a matrícula de 631.429 estudantes da educação
especial em classes comuns de escolas de educação básica na faixa etária entre 4 e 17 anos, o que
representa um percentual de matrículas de 88,4%. Em 2016, o número alcançado foi de 671.988 o que
eleva percentual de matrículas para 89,47%. O crescimento em relação ao ano anterior alcançou o
percentual de 6,1%. Contribui para esse crescimento o desenvolvimento de programas e ações pelo
MEC, que segue a meta de universalizar o acesso dos estudantes público da educação especial à classe
comum, ao garantir a matrícula, a participação e a aprendizagem.
No Programa Sala de Recursos Multifuncionais, destaca-se a ação de remanejamento de
equipamentos recebidos, em edições anteriores, por escolas que já não possuem mais matrícula de
estudantes da educação especial para escolas que atualmente possuem (conforme Censo escolar do ano
anterior) que ainda não haviam sido contempladas. Durante o ano de 2017, não houve ampliação do
número de salas cuja implantação é apoiada pelo MEC, no entanto, iniciaram-se os procedimentos para
a expansão do Programa. Quando concluídos, espera-se alcançar um total de 5.312 novas escolas.
Como forma de melhorar as condições de acessibilidade na escola, o Programa Escola
Acessível, desenvolvido no âmbito do Programa Dinheiro na Escola (PDDE), contemplou 4.720
escolas, em 2017, com o valor total empenhado de R$ 50 milhões.
Em relação ao Livro Didático Acessível, em 2017 foram distribuídos 20 títulos no Sistema
Braille, correspondendo ao total de 2.956 exemplares – sendo 10 títulos para o 4º ano (1.478
exemplares) e 10 títulos para o 5º ano (1.478 exemplares), produzidos pelo Instituto Benjamin Constant
para Cegos (IBC). Foram também disponibilizados aos centros de referência (CAP) arquivos das obras
selecionadas do PNLD 2016 e 2017, para produção e distribuição de obras em Braille aos estudantes
matriculados nas redes regulares de ensino. Em 2017, o PNLD realizou a conversão de 86 títulos em
formato acessível Mecdaisy, totalizando a distribuição de 15.617 obras em 1.015 municípios,
garantindo aos estudantes com deficiência visual o acesso ao conhecimento e à literatura. Em
cumprimento à Lei Brasileira de Inclusão, a partir de 2018, serão ofertados livros em formato digital
acessível EPUB3 a estudantes com deficiência visual, matriculados em escolas regulares e que estejam
registrados no Censo Escolar. A produção de material didático acessível também contempla os
estudantes surdos, com a disponibilização de materiais pedagógicos acessíveis em Libras.
O Programa BPC na Escola objetiva promover o acesso e a permanência na escola das pessoas
com deficiência, beneficiárias do Programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) e envolve ação
intersetorial com Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério da Saúde (MS) e
Ministério dos Direitos Humanos (MDH). O MEC realiza o acompanhamento da inclusão escolar das
pessoas com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos beneficiários do BPC, bem como prioriza a
oferta dos recursos e serviços da educação especial nessas escolas. Em 2017, foram realizados três
seminários estaduais, alcançando 407 municípios e 1.123 técnicos capacitados. O pareamento do BPC
na Escola revelou que 505 mil pessoas na faixa etária de 0 a 18 anos, receberam o BPC. Dessas, 187.743
encontram-se fora da escola e 317.348 possuem matrícula, o que representa um percentual de 62,8%
dos beneficiários na escola nessa faixa etária.
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Quanto à formação continuada, em 2017, foram realizadas formações de multiplicadores dos
centros e núcleos de referência em educação especial com a disponibilização de recursos no valor de
R$ 303,5 mil. No segundo semestre de 2017, foram validados 13 cursos de aperfeiçoamento: 10 em
Atendimento Educacional Especializado, 2 em Letramento do Estudante com Deficiência e 1 em Libras
na Perspectiva Bilíngue. Na Edição SisFor 2017/2018, prevê-se a oferta de 3 mil vagas para professores
em Atendimento Educacional Especializado, 500 vagas em Letramento de Estudantes com Deficiência
e 300 vagas em Libras na Perspectiva Bilíngue, totalizando 3,8 mil vagas. Alguns cursos já iniciaram
suas atividades e outros estão em processo de inscrição dos cursistas, por isso ainda não se tem o total
de matrículas efetivadas. Em 2017, foram descentralizados R$ 1,1 milhões, em custeio, para 9
instituições de ensino superior que ofertam os 13 cursos. O total de recursos para pagamento de bolsas
para a referida edição é de R$ 1,7 milhões. As duas despesas que compreendem essa edição (custeio e
bolsas) totalizam R$ 2,8 milhões.
Todos esses programas estão em processo de revisão, particularmente no que se refere aos
processos de adesão pelos entes federados e à elaboração de instrumentos de monitoramento. As
propostas visam ao alcance da Meta 4 do PNE e a atualização da Política Nacional de Educação
Especial.
Quantidade alcançada: 89,47%
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da
meta; Realização de ações de divulgação; Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da
legislação.
04TN - Promover ações com vistas a universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a
população de 6 a 14 anos, em consonância com o disposto na Meta 2 do Plano Nacional de
Educação.
A universalização do acesso ao ensino fundamental e a conclusão dessa etapa na idade
recomendada são os objetivos da Meta 2 do Plano Nacional de Educação (PNE). De acordo com dados
da Pnad/IBGE, o percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentavam ou que já tinham concluído
o ensino fundamental atingiu 97,9% em 2015.
Com vistas a universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14
anos, foram implementados o Programa Novo Mais Educação e o Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC). Foi lançada, ainda, a Política Nacional Alfabetização.
O Programa Novo Mais Educação é uma estratégia desenvolvida em articulação institucional e
cooperação com as secretarias de educação, mediante apoio técnico e financeiro do Ministério da
Educação (MEC) com o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática dos
estudantes do ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes
em 5 ou 15 horas semanais no turno e/ou contraturno escolar. O programa visa ainda: oferecer
atividades complementares de apoio pedagógico; alfabetizar e ampliar o letramento, por meio de
acompanhamento pedagógico específico; reduzir o abandono, a reprovação e a distorção idade/ano; e
desenvolver atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer. A operacionalização do programa
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dá-se por meio de repasse de recursos, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados
ao ressarcimento de despesas de alimentação e transporte dos voluntários responsáveis pelo
desenvolvimento de atividades; para a aquisição de materiais de consumo e contratação e serviços. Em
2017, o Novo Mais Educação contou com a participação de 36.135 escolas e 3,9 milhões de estudantes
atendidos e repasses de R$ 281 milhões.
O PNAIC é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos
estados e dos municípios, com o objetivo de assegurar a alfabetização de todas as crianças, no máximo
até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. O eixo principal do programa é a
oferta de formação continuada para professores em exercício na rede pública de ensino. A formação
consiste em um curso presencial ministrado por orientadores de estudo, que recebem formação
realizada por um conjunto de universidades públicas parceiras. Outros eixos do programa são: materiais
didáticos; avaliação; gestão, controle social e mobilização.
Em 2016, o PNAIC foi reformulado com foco na implementação de estratégias didáticopedagógicas que efetivamente permitam às crianças a consolidação das competências e das habilidades
de leitura, escrita e matemática previstas para serem alcançadas em cada ano do ciclo de alfabetização.
A formação continuada passou a ser realizada preferencialmente em serviço, oferecendo ao professor
amplo repertório de práticas pedagógicas no campo da alfabetização e do letramento. Além disso, foi
proposto um novo arranjo institucional com a criação de um Comitê Gestor Estadual para
Alfabetização e Letramento que reúne representantes da Undime e representante das instituições
formadoras para propor a definição de metas a serem alcançadas.
O programa, em 2017, passou a contemplar ação específica de assistência financeira aos estados
para a impressão de materiais de apoio à prática docente e nova estrutura de governança para a gestão
envolvendo a atuação conjunta das secretarias estaduais e municipais no monitoramento das ações
formativas, que foram ampliadas para atender professores e coordenadores pedagógicos da educação
infantil e articuladores e mediadores de aprendizagem do Programa Novo Mais Educação.
Em 2017, foram capacitados 595,4 mil profissionais da educação básica, sendo 274.013
professores alfabetizadores, 37.105 coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental,
13.510 formadores locais do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, 137.613 professores da pré-escola,
26.773 coordenadores pedagógicos da pré-escola, 7.816 formadores locais da pré-escola, 23.455
articuladores de escolas do Programa Novo Mais Educação, 72.565 mediadores de aprendizagem do
Programa Novo Mais Educação e 2.625 formadores locais do Programa Novo Mais Educação. O
PNAIC conta com a adesão dos 26 estados e do Distrito Federal e de 5.420 municípios. O programa
disponibilizou, em 2017, um total de R$ 24,4 milhões para custeio e mais R$ 55 milhões para
pagamento de bolsas de estudos e pesquisa.
O Programa Mais Alfabetização, lançado em 2017, visa apoiar os professores na garantia de
aprendizagem de leitura e escrita a todos os alunos, até o final do segundo ano do ensino fundamental.
O Programa será desenvolvido em 2018 e terá três eixos principais de atuação: formação, gestão e
material.
Tendo em vista que o último dado disponível da Pnad/IBGE se refere a 2015, considerou-se,
para o alcance da Meta, o percentual de 97,9% de pessoas de 6 a 14 anos que frequentavam ou que já
tinham concluído o ensino fundamental (Taxa de escolarização líquida).
Quantidade alcançada: 97,9%
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Data de Referência: 30/09/2015
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta.
04T4 - Promover ações de forma a ampliar o acesso à educação infantil em creches e pré-escolas,
universalizando o atendimento às crianças de 4 a 5 anos, em consonância com o disposto na Meta
1 do Plano Nacional de Educação.
A educação infantil, quando oferecida com padrão de qualidade, propicia aprendizagem e
desenvolvimento integral em uma fase identificada pelas ciências como de fundamental importância
para toda a vida. Uma política pública voltada à ampliação do acesso à creche e à pré-escola é essencial
para a melhoria do desenvolvimento emocional, cognitivo e social das crianças de 0 a 6 anos. A Meta
1 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece universalizar a educação infantil na pré-escola para
as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches para crianças de
até 3 anos de idade. Conforme dados da Pnad/IBGE, a taxa de atendimento escolar da população de 0
a 3 anos manteve trajetória de crescimento, passando de 18,8% em 2005 para 34,1% em 2015. Em
relação ao percentual das crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola, a trajetória ascendeu nos
últimos 10 anos, passando de 72,7% em 2005 para 91% em 2015, o que representa um crescimento
continuado, em âmbito nacional, da capacidade de atendimento.
No que tange à promoção de ações para ampliar o acesso à educação infantil e criar novas vagas
para essa etapa de ensino, destaca-se a política nacional de construção de creches e pré-escolas,
atendida por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), por meio do qual o Ministério da Educação (MEC)
repassa recursos aos entes federados para a construção de unidades de educação infantil padronizadas,
bem como para a aquisição dos mobiliários e equipamentos fundamentais para o funcionamento dessas
unidades.
Em 2017, no âmbito do Proinfância, foram concluídas 230 unidades escolares, gerando 29 mil
novas vagas para a educação infantil em 169 municípios. Foram destinados, ainda, cerca de R$ 125,3
milhões para apoiar a construção de 297 escolas de educação infantil, ação em execução, beneficiando
224 municípios. Para estas há, com base no prazo de término da vigência dos termos de compromisso
pactuados, a previsão de que todas as 297 obras sejam concluídas até 2019. Além da construção, foram
destinados R$ 4,4 milhões, em 2017, para aquisição de mobiliários e equipamentos de 45 unidades. No
âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), foram destinados cerca de R$ 43,4 milhões na
infraestrutura de educação infantil, apoiando 44 construções, 17 ampliações e 10 reformas com créditos
oriundos de emendas parlamentares.
Além do repasse de recursos por meio do Proinfância, o MEC também disponibiliza recursos
aos municípios e o Distrito Federal para custeio e manutenção de novas matrículas nos
estabelecimentos públicos de educação infantil construídos com recursos de programas federais. Para
que os prefeitos e o Secretário de Educação do Distrito Federal apresentem suas solicitações de recursos
para a manutenção de novas matrículas, em novos estabelecimentos de educação infantil, foi
desenvolvido e disponibilizado o módulo “E.I. Manutenção – Unidades do Proinfância”, dentro do
Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec). O E.I.
Manutenção – Unidades do Proinfância, até o ano de 2016, disponibilizou aproximadamente R$ 170
milhões, para 1.074 estabelecimentos em 899 municípios. Em 2017, foram aprovados para repasses
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aproximadamente R$ 35 milhões, atendendo 16.788 matrículas, em 140 novos estabelecimentos de
112 municípios.
O Governo Federal também realiza a transferência de recursos financeiros para municípios e
Distrito Federal auxiliando-os na manutenção de novas matrículas em novas turmas de educação
infantil em estabelecimentos já existentes. Essa transferência de recursos é operacionalizada por meio
do módulo “E.I. Manutenção – Novas Turmas da Educação Infantil”. Assim, o MEC apoia a
manutenção de novas matrículas que ainda não foram contempladas com recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), em novas turmas de educação infantil ofertadas por estabelecimentos educacionais públicos
ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o
Poder Público. O E.I. Manutenção – Novas Turmas de Educação Infantil, até 2016, repassou
aproximadamente R$ 100 milhões para 5.714 turmas em 613 municípios. Em 2017, foram atendidos
302 municípios, totalizando 1.916 turmas e mais de 30 mil matrículas, sendo repassados
aproximadamente R$ 59,6 milhões.
Tendo em vista que o último dado disponível da Pnad/IBGE se refere a 2015, considerou-se,
para o alcance da Meta, o percentual de 91% das crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola no
Brasil.
Quantidade alcançada: 91%
Data de Referência: 31/12/2015
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual necessidade de
revisão da meta ou de algum de seus atributos; Compatibilização entre a programação orçamentária e
financeira e o dimensionamento da meta.
04KJ - Promover ações voltadas para elevar em 315 mil o total de matrículas em escolas das
populações do campo, das comunidades remanescentes de quilombos e de povos indígenas, nas
diversas etapas e modalidades da educação básica.
O Censo Escolar de 2016 registrou 5.658.268 matrículas em escolas indígenas, quilombolas e
do campo, públicas e privadas, nas diversas etapas e modalidades da educação básica, retiradas as
duplicidades. Considerando os dados de 2015, quando foram registradas 5.885.139 matrículas nessas
escolas, tem-se uma variação negativa de -226.871 matrículas. Considerando a retificação dos dados
de 2014 a 2016 e queda de 32.022 matrículas entre 2015 e 2014, a variação de matrículas entre 2014 e
2016 é de -258.893 matrículas.
Os dados a seguir trazem o número de matrículas por categoria de escola (campo, indígena e
quilombola) e dependência administrativa (pública e privada). Nas informações, não estão excluídas
as duplicidades entre as distintas categorias de escolas, ou seja, pode haver sobreposição entre escolas
do campo e indígenas e quilombolas. Porém, a distinção entre categorias de escolas favorece a análise
situacional da meta. Em 2016, o número de matrículas nas escolas do campo foi de 5.581.021, com
variação negativa de 4,5% no período de 2014 a 2016; as escolas indígenas contabilizaram 254.788
matrículas, com variação positiva de 6,3% de 2014 a 2016; e as escolas quilombolas, 241.925
matrículas, com variação positiva de 0,8% nesse período. Os dados foram atualizados considerando o
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critério adotado pelo Ministério da Educação (MEC) para identificação de escolas indígenas: a variável
do Censo Escolar “oferta de educação indígena” e não a localização da escola, uma vez que as escolas
indígenas também podem localizar-se em áreas urbanas.
A variação negativa no total das matrículas nessas três modalidades é causada pela diminuição
de matrículas na educação do campo, que responde por mais de 90% do total de matrículas nas três
categorias consideradas na meta. Em sentido inverso, as matrículas na educação escolar indígena e na
educação escolar quilombola têm mantido um crescimento progressivo. A variação negativa das
matrículas na educação do campo, que atinge também escolas quilombolas entre 2015 e 2016, decorre
de um reordenamento que as secretarias de educação, responsáveis pela rede dessas escolas vêm
fazendo. Em que pese a Lei nº 12.960/2014, que alterou a LDB com vistas a inserir outros atores
institucionais e sociais na avaliação de medidas para o fechamento das escolas e seus impactos, estas
continuam a ter suas atividades paralisadas.
Para elevar o atendimento escolar na educação básica, garantindo acesso, permanência e
sucesso na aprendizagem das populações do campo e comunidades remanescentes de quilombos, o
MEC, por meio do Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), desenvolve um conjunto
de ações em regime de colaboração com os sistemas estaduais e municipais de ensino. O Programa
abrange ações de formação inicial e continuada de professores, distribuição de material didático
específico (PNLD Campo), acesso e recuperação da infraestrutura em todas as etapas e modalidades
de ensino. Foram adquiridos 7,2 milhões de livros do PNLD Campo, que serão distribuídos em 2018,
atendendo 2,3 milhões de estudantes em 56 mil escolas do campo. Em 2017, no âmbito do PDDE
Campo, houve o empenho de recursos de capital no valor de R$ 6,8 milhões, destinados a 1.677 escolas
do campo que atendem a 294,8 mil alunos. Do PDDE Água na Escola, foram empenhados em recursos
de capital R$ 1,5 milhões para 290 escolas do campo que atendem 28 mil alunos. Ainda em 2017,
houve conclusão das obras de construção de 177 escolas do campo. Ressalta-se que essas obras foram
iniciadas entre 2010 e 2016, com maior concentração nos anos de 2014 e 2015.
Na educação escolar indígena, o Programa de Apoio à Formação Superior e às Licenciaturas
Interculturais (Prolind) fomenta a oferta de cursos específicos para a habilitação de professores
indígenas para a docência nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. O Prolind tem
criado condições para ampliar a oferta dessas etapas da educação básica nas escolas indígenas. Em
2017, desenvolveram as Licenciaturas Interculturais Indígenas 16 instituições de educação superior
(IES) para a habilitação de 2.743 professores indígenas para a docência nos anos finais do ensino
fundamental e no ensino médio. Dessas, 13 IES receberam recursos descentralizados no valor de R$
10,6 milhões.
Quantidade alcançada: -258.893 matrículas
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual
necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos.

OBJETIVO: 1008 - Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em
regime de colaboração com os sistemas de ensino, contemplando as especificidades da
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diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da vida, e considerando as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Quadro – Metas do Objetivo 1008
Identificação do Objetivo
Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em regime de colaboração com os sistemas de ensino,
Descrição contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da vida, e considerando as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Código
1008
26000 - Ministério da Educação
Órgão
Programa Educação de qualidade para todos
2080
Código
Metas Quantitativas não Regionalizadas
Sequencial
Descrição da Meta
Unidade Medida
Prevista 2019 Realizada até 2017
04K8 - Ampliar gradualmente de 90 mil para 105 mil o
número de bolsas ofertadas anualmente pelo programa de
1
Bolsas/ano
105.000
73.309*
iniciação à docência visando à promoção da qualidade da
formação docente.
04KA - Apoiar a oferta de 1,2 milhão de vagas em cursos
de formação continuada para professores, demais
2
profissionais da educação e gestores, em colaboração com
Vagas
1.200.000
1.117.547
os sistemas de ensino, em consonância com o disposto na
Meta 16 do Plano Nacional de Educação.
04KB - Apoiar a oferta de 361 mil vagas em cursos de
formação continuada para professores, demais profissionais
da educação, gestores e membros da comunidade escolar
3
nas modalidades e temas da diversidade e inclusão, em
Vagas
361.000
19.224
colaboração com os sistemas de ensino e em consonância
com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional de
Educação.
04KC - Disponibilizar rede de assistência técnica, nas 27
unidades da federação, pra apoiar estados, Distrito Federal
e municípios na elaboração, adequação e no
desenvolvimento de políticas de valorização dos
Unidades da
4
profissionais da educação, considerando condições de
27
27*
Federação
trabalho, carreira e remuneração, tomando como referência
o piso salarial profissional nacional, em consonância com o
disposto nas Metas 17 e 18 do Plano Nacional de
Educação.
04K9 - Ofertar 115 mil novas matrículas em cursos de pósgraduação (especializações e mestrados profissionais)
ofertados nas modalidades a distância e semipresencial,
5
Vagas
115.000
58.118
destinados a professores da educação básica, em
consonância com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional
de Educação.
04K7 - Realizar 400 mil novas matrículas em programas de
formação inicial de professores para a educação básica, em
6
Matrículas
400.000
383.014
consonância com o disposto na Meta 15 do Plano Nacional
de Educação.
Metas Quantitativas Regionalizadas
Objetivo não possui metas com esta classificação
Metas Qualitativas
04U1 - Coordenar a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, resultante de pactuação da União,
7
estados, Distrito Federal e municípios, em consonância com o disposto na Meta 15 do Plano Nacional de Educação.
Fonte: Siop.
*Meta não cumulativa.

A valorização da formação inicial e continuada de professores é fundamental e tem impacto
direto na qualidade do ensino e do aprendizado das crianças e jovens nas escolas de educação básica
do País. A Nova Política Nacional de Formação de Professores, anunciada pelo Ministério da Educação
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(MEC) em outubro de 2017, está norteada pelos princípios estabelecidos na Constituição Federal, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no Plano Nacional de Educação (PNE), em
particular as metas 15 e 16, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior. Além disso, a Política consistirá, principalmente, na maior colaboração entre União, redes de
ensino e instituições formadoras; na maior articulação entre teoria e prática em cursos de formação de
professores; no domínio dos conhecimentos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
na interdisciplinaridade, interculturalidade e inovação; e na formação humana integral.
Integrados à nova Política Nacional de Formação de Professores encontram-se programas que
já vêm sendo desenvolvidos pelo MEC, tais como Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Programa
de Iniciação à Docência (Pibid), o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), os
cursos ofertados por meio do Sistema de Gestão e Monitoramento da Formação Continuada (Sisfor) e
os programas de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação
Básica (ProEB). No contexto de promoção da equidade, valorização da diversidade e inclusão, o MEC
também apoia a formação inicial e continuada de professores nas áreas da educação especial, educação
de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola,
educação para as relações étnico-raciais e educação em direitos humanos.
Além de estimular e promover o estudo da matemática entre alunos de escolas públicas, a
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) contribui, dentre outros objetivos,
para incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo para a
valorização profissional. Em 2017, participaram mais de 18 milhões de alunos em 53.231 escolas. Já a
Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, em 2017, proporcionou aos professores
inscritos a oportunidade de formação à distância e, em alguns casos, presencial, atendendo também
diversos agentes educacionais, consubstanciando-se uma estratégia de mobilização.
No intuito de promover a valorização dos profissionais docentes o MEC também desenvolve o
Prêmio Professores do Brasil com vistas a reconhecer o mérito de professores das redes públicas de
ensino e dar visibilidade às suas experiências pedagógicas, resgatando o papel desses profissionais
como agentes fundamentais no processo formativo das novas gerações. Em 2017, foram 3.494
professores inscritos, sendo 40 professores premiados.
Para a formação inicial de professores indígenas em nível superior, o MEC desenvolve o
Programa de Apoio às Licenciaturas Interculturais Indígenas (Prolind) que, em 2017, manteve em
formação 2.743 professores indígenas em cursos ofertados por 16 instituições de ensino superior (IES),
em 14 estados. Além disso, nos moldes do PNAIC, a Ação Saberes Indígenas na Escola promove a
formação continuada de professores indígenas que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental,
respeitando os direitos linguísticos e educacionais a uma educação bilíngue e intercultural. Em 2017,
essa ação, oferecida por 24 IES, organizadas em 9 Redes, contou com 5.174 vagas para professores
indígenas que atuam em 309 escolas, de 89 etnias, falantes de 81 línguas, localizados em 293 aldeias
que estão presentes em 13 Territórios Etnoeducacionais.
No âmbito da educação do campo, em 2017, 5.295 professores concluíram a formação
continuada Escola da Terra (iniciada em exercícios anteriores) e 3.500 novas vagas foram ofertadas a
professores de escolas multisseriadas e quilombolas. O MEC também apoiou a oferta de 450 vagas
para formação continuada em Educação para as Relações Étnico-raciais, em 5 IES, e 200 vagas em
Educação Escolar Quilombola, em 2 IES.
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No que diz respeito à Educação Especial, o MEC apoiou, em 2017, a oferta de 3 mil vagas em
cursos de formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado, 500 vagas em curso
de formação de professores para o Letramento de Estudantes com Deficiência e 300 vagas em Libras
na Perspectiva Bilíngue, totalizando 3.800 vagas. Além disso, foi estrategicamente priorizada a
formação dos profissionais dos centros de referência em educação especial – Centro de Apoio para
Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP); Centro de Capacitação de Profissionais da
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e Núcleos de Atividades de Altas
Habilidades/ Superdotação (NAAH/S) –, em vista de seu papel no atendimento aos estudantes público
da educação especial, na formação de professores, na produção de material didático acessível e no
apoio que prestam aos sistemas de ensino na consolidação da inclusão.
A respeito da inclusão escolar e educação em direitos humanos, o MEC apoiou e financiou a
oferta de cursos de formação continuada de professores, gestores e demais profissionais da educação
básica nas áreas de educação em direitos humanos e diversidade; bullying e violência, preconceito e
discriminação; e educação, pobreza e desigualdade social. Os cursos, cujos conteúdos dialogam
diretamente com o dia-a-dia das escolas, envolvem a parceria entre o MEC, as universidades federais,
responsáveis por sua oferta, e as secretarias de educação de estados e municípios. Ao todo, os cursos
contribuirão para o aprimoramento da formação de 4.300 profissionais, bem como serão um importante
meio para impulsionar essas temáticas junto aos sistemas de ensino.
O MEC tem empreendido esforços para fomentar a licenciatura e a pedagogia na educação
superior pública federal com ações específicas, como o Programa de Educação Bilíngue e o Programa
de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (Procampo). O Programa
Educação Bilíngue para a formação de professores e tradutores/intérpretes da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) criou 27 cursos de Licenciatura e/ou Bacharelado em Letras/Libras, um todos os estado
e Distrito Federal. Já o Procampo foi criado para promover a implementação de cursos regulares de
licenciatura em educação do campo, voltados especificamente para a formação de educadores para a
docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas rurais.
Com relação à definição de diretrizes para a formação de professores da educação profissional
e tecnológica (EPT), em 2017, foram desenvolvidos estudos, envolvendo as dimensões quantitativas e
qualitativas, e de experiências de formação pedagógica de docentes em efetivo exercício da profissão
nas instituições públicas e privadas de EPT. Os estudos possibilitaram levantar diagnóstico do perfil
desses profissionais, bem como serviram para subsidiar as discussões públicas ocorridas no Conselho
Nacional da Educação (CNE) sobre a proposição de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica.
No âmbito das ações voltadas à formação continuada dos profissionais que atuam na educação
profissional e tecnológica, destaca-se a execução do programa Finnish Trainthe Trainers (FiTT), com
o objetivo de maximizar os resultados atingidos no Seminário Vocational Educational and Training
(Programa VET) de capacitação de professores, por meio da multiplicação do conhecimento adquirido
com a experiência finlandesa. Outro destaque é o Programa Líderes para o Futuro (LHMI) para
capacitação da alta gestão das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, com o objetivo de aprimorar a liderança e a gestão para uma educação profissional,
científica e tecnológica (EPTC) do século 21 e ampliar a gestão estratégica para fortalecimento das
competências relativas à EPCT e suas implicações para a Rede Federal. Também voltado para a mesma
ação, destaca-se o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT),
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programa de pós-graduação em nível de mestrado profissional com a oferta em rede nacional por 18
institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica, cujo objetivo é proporcionar
formação em educação profissional, visando tanto à produção de conhecimento como ao
desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes
ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado.
Por fim, com vista a apoiar os estudantes de licenciatura a concluírem seus cursos, destaca-se
que a Comissão Permanente de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito de Estudantes na
Rede Federal. A Comissão, instituída para assessorar as Instituições da Rede Federal, deu continuidade,
em 2017, à análise dos planos estratégicos institucionais para a permanência e êxito dos estudantes de
28 instituições da rede federal de EPCT, das quais 17 de institutos federais e 11 de escolas técnicas
vinculadas.
No que tange à valorização dos profissionais da educação, o MEC, ciente de sua
responsabilidade em prestar assistência técnica, em regime de colaboração com os sistemas de ensino,
instituiu, em 2016, a Rede de Assistência Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração, em parceria
com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime). Essa Rede visa criar competência técnica em redes e sistemas de
ensino públicos para a elaboração ou adequação dos seus planos de carreira e remuneração,
considerando a necessidade de cumprimento da legislação nacional.

Metas 2016-2019 (Objetivo 1008)
04K8 - Ampliar gradualmente de 90 mil para 105 mil o número de bolsas ofertadas anualmente
pelo programa de iniciação à docência visando à promoção da qualidade da formação docente.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) destaca-se como um
programa que articula a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas de
ensino. Em 2017, por meio do Pibid, 73.309 bolsas foram destinadas a projetos de iniciação à docência,
que visaram à aproximação entre 279 instituições formadoras e 5.578 escolas de educação básica.
Dessas bolsas, 59.125 se tratavam de bolsas da modalidade iniciação à docência (BID), beneficiando
um total de 82.378 estudantes. As bolsas de iniciação à docência são pagas mensalmente e, como são
disponibilizadas cotas de bolsas, uma cota pode ser ocupada por mais de um bolsista ao longo do ano.
Os projetos contemplaram 36 áreas de licenciatura e estiveram distribuídos em todas as unidades
federativas.
Ao longo de 2017, foi aplicado no Pibid o montante de R$ 449,3 milhões, considerando os recursos
de bolsas e custeio. A Iniciação à Docência está prevista na estratégia 15.3 do Plano Nacional de Educação
(PNE). Ressalta-se que, no contexto da nova Política Nacional de Iniciação à Docência, a continuidade do
Pibid envolverá sua adequação às diretrizes da nova política, em especial à proposta de residência
pedagógica, programa este que está em fase de elaboração para ser implementado em 2018.
Quantidade alcançada: 73.309 bolsas/ano
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
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Medidas a serem adotadas: Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual
necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos.
04KA - Apoiar a oferta de 1,2 milhão de vagas em cursos de formação continuada para
professores, demais profissionais da educação e gestores, em colaboração com os sistemas de
ensino, em consonância com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional de Educação.
Um dos objetivos da meta 16 do Plano Nacional de Educação (PNE) é garantir formação
continuada a todos os profissionais da educação básica em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Nesse contexto, o Ministério da
Educação (MEC) tem desenvolvido programas e ações tais como o Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC), cursos ofertados por meio do Sistema de Gestão e Monitoramento da
Formação Continuada (Sisfor), a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)
e a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo do Futuro, além do Prêmio Professores do Brasil.
O PNAIC tem o objetivo de assegurar a alfabetização de todas as crianças, no máximo até os
oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Seu eixo principal é a oferta de formação
continuada para professores em exercício na rede pública de ensino, que consiste em um curso
presencial ministrado por orientadores de estudo que recebem formação realizada por um conjunto de
universidades públicas parceiras. Outros eixos do Programa são: materiais didáticos; avaliação; gestão,
controle social e mobilização. Em 2016, o PNAIC foi reformulado com foco na consolidação das
competências e das habilidades de leitura, escrita e matemática, previstas para serem alcançadas em
cada ano do ciclo de alfabetização.
Em 2017, o Programa passou a contemplar ação específica de assistência financeira aos estados
para a impressão de materiais de formação e apoio à prática docente. Além disso, as ações formativas
foram ampliadas para atender professores e coordenadores pedagógicos da educação infantil e
articuladores e mediadores de aprendizagem do Programa Novo Mais Educação, responsáveis pelo
acompanhamento pedagógico de estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Em 2017, foram
capacitados 595.475 profissionais da educação básica, sendo 274.013 professores alfabetizadores,
37.105 coordenadores pedagógicos e 13.510 formadores locais do 1º ao 3º ano do ensino fundamental;
137.613 professores, 26.773 coordenadores pedagógicos e 7.816 formadores locais da pré-escola;
23.455 articuladores de escolas; e 72.565 mediadores de aprendizagem e 2.625 formadores locais do
Programa Novo Mais Educação. O PNAIC conta com a adesão dos 26 estados e do Distrito Federal e
de 5.420 municípios. Em 2017, o Programa disponibilizou R$ 24,4 milhões para custeio e mais R$ 55
milhões para pagamento de bolsas de estudos e pesquisa.
O Sisfor é uma ferramenta informatizada de suporte à execução de cursos/programas de
formação dos profissionais da educação básica, nos quais são abordadas temáticas como formação de
gestores, técnicos e conselheiros; educação ambiental; sexualidade e prevenção na juventude; cultura
digital; educação infantil e tempo integral. Entre 2015 e 2017, foram ofertadas 106.428 vagas em cursos
de formação continuada. Em 2017, foram finalizadas 13 ofertas em 5 cursos de formação continuada
com 5.847 inscritos. Para disponibilização de bolsas, foi investido cerca de R$ 1 milhão.
Para contribuir com o aprimoramento do ensino da escrita, a Olimpíada de Língua Portuguesa
Escrevendo o Futuro desenvolve ações de formação de professores. Aos professores inscritos é ofertada
a oportunidade de formação à distância e, em alguns casos, presencial, atendendo, também, diversos
agentes educacionais, consubstanciando-se uma estratégia de mobilização. Em 2017, foi realizado o
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Seminário Nacional Escrevendo o Futuro: com a palavra o professor-autor, que contou com a
participação de alguns professores e parceiros da Olimpíada. Por sua vez, a OBMEP visa estimular o
estudo da matemática entre alunos de escolas públicas, além de incentivar o aperfeiçoamento dos
professores das escolas públicas, contribuindo para a valorização profissional. Em 2017, participaram
mais de 18 milhões de alunos em 53.231 escolas.
O Prêmio Professores do Brasil visa, entre outras finalidades, reconhecer o mérito de
professores das redes públicas de ensino, resgatando e valorizando o papel desses profissionais como
agentes fundamentais no processo formativo das novas gerações, além de dar visibilidade às
experiências pedagógicas passíveis de adoção por outros professores e pelos sistemas de ensino. Em
2017, foram 3.494 professores inscritos, premiando 40 professores.
Ressalta-se, por fim, o Programa Mais Alfabetização. Lançado ao final de 2017, o programa
apoiará os professores regentes na garantia de aprendizagem de leitura e escrita a todos os alunos, até
o final do segundo ano do ensino fundamental. As escolas que aderirem ao programa contarão, entre
outras ações, com a formação para o professor regente e para o assistente de alfabetização.
Para o alcance desta Meta em 2017, foram considerados os dados de 595.475 de vagas do
PNAIC e as 5.847 do Sisfor, o que totaliza 601.322 vagas em cursos de formação continuada.
Somando-se com o valor de 2016, tem-se o total de 1.117.547 vagas ofertadas no período do PPA.
Quantidade alcançada: 1.117.547 vagas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.
04KB - Apoiar a oferta de 361 mil vagas em cursos de formação continuada para professores,
demais profissionais da educação, gestores e membros da comunidade escolar nas modalidades
e temas da diversidade e inclusão, em colaboração com os sistemas de ensino e em consonância
com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional de Educação.
No contexto de promoção da equidade, valorização da diversidade e inclusão, o Ministério da
Educação (MEC) apoia a formação inicial e continuada de professores nas áreas da educação especial,
educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar
quilombola, educação para as relações étnico-raciais e educação em direitos humanos. Em 2017, foram
ofertadas 12.250 vagas em cursos de formação continuada nas temáticas da diversidade e inclusão,
que, somado com as 6.974 vagas em 2016, totalizam o alcance de 19.224 vagas.
A oferta dos Cursos de Educação, Pobreza e Desigualdade Social (EPDS), em níveis de
aperfeiçoamento e extensão, destinou 3.300 vagas, em 2017, para os profissionais da educação
responsáveis pelo acompanhamento da frequência escolar do Programa Bolsa Família, em 11 unidades
da Federação. Além disso, encontra-se em fase de conclusão o Curso de Especialização EPDS,
oferecido, em exercícios anteriores, a 5.450 profissionais da educação em 15 estados. O objetivo desses
cursos é sensibilizar os profissionais da educação básica e outros envolvidos com políticas sociais que
estabelecem relações com a educação para a necessidade de romper com práticas escolares que
reforçam a condição de pobreza e reproduzem as desigualdades sociais.
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No contexto da política de formação continuada, destaca-se o desenvolvimento da Plataforma
de Educação em Direitos Humanos (EDH), um ambiente destinado aos professores da educação básica
e aos demais profissionais da educação, estudantes e sociedade civil, voltado para o enfrentamento da
violência, do preconceito e da discriminação no ambiente escolar, bem como em prol de uma cultura
de paz nas escolas, do respeito à diversidade e do desenvolvimento de competências socioemocionais,
em consonância com a Base Nacional Comum Curricular.
Ressalta-se, ainda, que houve seleção de 4 projetos para formar, em 2018, mil profissionais da
educação básica nas temáticas de “Educação em Direitos Humanos” e “Bullying, violência,
preconceito e discriminação na escola”. O total de recursos descentralizados para os 4 projetos foi de
R$ 313,3 mil para custeio e está previsto pagamento de bolsas para as equipes profissionais nas IES,
que totalizam o valor de R$ 571 mil, entre 2017 e 2018.
A formação continuada para as modalidades de educação escolar indígena, educação escolar
quilombola e educação do campo e para as temáticas da diversidade é viabilizada por meio da oferta
de cursos nas modalidades de aperfeiçoamento para professores, gestores e técnicos das redes de
ensino.
Em relação à Educação do Campo, 3.500 novas vagas foram ofertadas, em 2017, a professores
de escolas multisseriadas e quilombolas e mais de 5 mil professores concluíram a formação iniciada
em exercícios anteriores. 16 IES desenvolveram a formação e receberam recursos da ordem de R$ 2,7
milhões para custeio. No âmbito da Renaform, na formação continuada, na modalidade
aperfeiçoamento, seguem em formação 400 professores atendidos por 8 IES, que receberam valores da
ordem de R$ 716 mil para custeio e bolsas.
Quanto à Educação Escolar Indígena, houve a continuidade do ciclo iniciado em 2016, com a
oferta a oferta de 5.174 vagas na Ação Saberes Indígenas na Escola, certificando-se, até o momento,
4.903 professores indígenas nessa ação. Para tanto, foram descentralizados R$ 2,1 milhões para custeio
da formação em 14 IES e, até o final de 2017, destinados R$ 11 milhões em bolsas para cursistas e
equipes pedagógicas.
No que tange à Educação para as Relações Étnico-raciais, foram descentralizados R$ 195 mil
para a oferta de 450 vagas em 5 cursos de aperfeiçoamento em Educação para as Relações ÉtnicoRaciais. Foram iniciados também dois cursos de aperfeiçoamento em Educação Escolar Quilombola
que receberam R$ 96 mil para a oferta de 200 vagas no total.
Em relação à modalidade de educação especial, foram ofertadas 3 mil vagas em cursos de
formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado, 500 vagas em curso de
formação de professores para o letramento de estudantes com deficiência e 300 vagas em Libras na
Perspectiva Bilíngue, totalizando 3.800 vagas. Para realização desses cursos, foram descentralizados
R$ 1,1 milhões, em custeio e pagos R$ 1,7 milhões a título de bolsas, totalizando R$ 2,8 milhões
investidos nessa formação. Também foram investidos R$ 303 mil na formação dos profissionais dos
Centros de Referência em Educação Especial em vista de seu papel no atendimento aos alunos, na
formação de professores, na produção de material didático acessível e no apoio que prestam aos
sistemas de ensino na consolidação da inclusão.
Quantidade alcançada: 19.224 vagas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

75

Medidas a serem adotadas: Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o
dimensionamento da meta.
04U1 - Coordenar a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, resultante de
pactuação da União, estados, Distrito Federal e municípios, em consonância com o disposto na
Meta 15 do Plano Nacional de Educação.
Em outubro de 2017, foi apresentada a nova Política Nacional de Formação de Professores, a
qual decorre da presença reguladora da União na formação inicial e continuada, bem como da
incumbência do Ministério da Educação (MEC) de liderar e coordenar as políticas educacionais em
colaboração com estados, municípios e o Distrito Federal. A nova Política está norteada pelos
princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394, de 1996, no Plano Nacional de Educação 2014-2024, em particular as metas
15 e 16, e na Resolução nº 2, de 2015 (que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação
inicial em nível superior). Além disso, destaca a importância, para sua efetivação, do regime de
colaboração, da visão sistêmica, da articulação entre instituição formadora e escola de educação básica,
do domínio dos conhecimentos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), da
interdisciplinaridade, interculturalidade e inovação, e da formação humana integral.
A Política Nacional de Formação de Professores está organizada em duas dimensões: a
formação inicial e a formação continuada de professores e gestores, compostas por um conjunto de
intencionalidades comprometidas com o alcance de resultados educacionais sustentáveis e
progressivos. A Política também prevê a criação da Base Nacional de Formação Docente, que vai
nortear o currículo de formação de professores no país e terá, em sua proposta, a colaboração de
estados, municípios, instituições formadoras e do Conselho Nacional de Educação (CNE). Além disso,
o MEC abrirá uma consulta pública para ouvir opiniões de especialistas e educadores de todo o Brasil
em 2018.
A execução da Política Nacional de Formação de Professores será de forma articulada e
multidimensional, envolvendo e responsabilizando todos os atores com resultados que promovam a
melhoria da qualidade da educação, buscando alcançar resultados educacionais subsidiados por um
conjunto de ações, iniciativas e estratégias de formação inicial e continuada de professores e gestores
educacionais.
A Política Nacional de Formação de Professores permitirá ao MEC, em 2018, planejar e realizar
formações continuada com foco na implementação da BNCC, na alfabetização, na educação infantil,
no ensino médio, na tecnologia e inovação, na educação em direitos humanos e diversidade, na
educação ambiental, na formação de gestores, entre outros. Além disso, estão previstas para efetivação
da Política o lançamento da Plataforma de Formação Continuada como recurso e inovação e a
elaboração de parâmetros e referenciais para a atuação docente e de gestores que orientem as
formações, com foco no ensino médio e na criação de itinerários formativos em educação.
Integrados à Política Nacional de Formação de Professores encontram-se programas e ações
que já vêm sendo desenvolvidos pela MEC tais como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC), os cursos que são ofertados por meio do Sistema de Gestão e Monitoramento da
Formação Continuada (Sisfor), a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)
e a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo do Futuro, além do Prêmio Professores do Brasil, que
tem foco na valorização dos professores.
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No contexto de promoção da equidade, valorização da diversidade e inclusão, o MEC também
apoia a formação inicial e continuada de professores com o objetivo de implementar as Diretrizes
Curriculares Nacionais normatizadas pelo CNE para temáticas e modalidades de educação
estabelecidas em Lei: educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação
escolar indígena, educação escolar quilombola, educação para as relações étnico-raciais e educação em
direitos humanos. Essas diretrizes regulamentam direitos educacionais de povos, comunidades e
grupos populacionais a uma educação escolar contextualizada às suas respectivas realidades
socioculturais, ambientais e políticas.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão.
04KC - Disponibilizar rede de assistência técnica, nas 27 unidades da federação, para apoiar
estados, Distrito Federal e municípios na elaboração, adequação e no desenvolvimento de
políticas de valorização dos profissionais da educação, considerando condições de trabalho,
carreira e remuneração, tomando como referência o piso salarial profissional nacional, em
consonância com o disposto nas Metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação.
Com atenção à autonomia inerente ao pacto federativo, conforme preceituado na Constituição
Federal, e sabendo dos limites do papel suplementar que compete à União, no que diz respeito à
prestação de assistência técnica e financeira aos demais entes federados, o Ministério da Educação
instituiu, em 2016, a Rede de Assistência Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração, resultado
de acordo firmado entre o MEC, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Essa Rede visa oferecer apoio técnico às
redes e sistemas de ensino públicos para a elaboração ou adequação dos seus planos de carreira e
remuneração. Ressalta-se que não cabe à Rede a decisão final sobre o conteúdo ou forma do respectivo
plano, mas sim ao ente federativo responsável pela sua elaboração ou adequação.
A Rede de Assistência Técnica é composta por um coordenador por estado e um técnico para,
em média, 50 municípios, totalizando 143 avaliadores educacionais (27 coordenadores e 116 técnicos).
Em 2016, mais de 2.800 municípios, 25 estados e o Distrito Federal aderiram à Rede. Atualmente, a
Rede está presente em 4.497 municípios de todos os estados e no Distrito Federal. Em 2017, foram
investidos R$ 1,8 milhão para custear despesas com pagamento de Auxílio de Avaliação Educacional
e deslocamentos (passagens e diárias) para toda a Rede, visando à capacitação dos entes federados para
a elaboração ou adequação de seus planos de carreira e remuneração.
Os estados e municípios que aderem à Rede de Assistência Técnica são capacitados no uso do
Sistema de Apoio à Gestão do Plano de Carreira e Remuneração (SisPCR), desenvolvido pelo MEC
para possibilitar aos gestores de educação a simulação de diferentes alternativas para os seus planos de
carreira e remuneração de forma a identificar os impactos nas suas despesas com pessoal. O SisPCR
tem por base o cadastro do plano de carreira vigente do ente federativo, indicando custos com
vencimentos, gratificações e encargos trabalhistas e simulando cenários futuros por um período de até
dez anos, sendo um importante instrumento de auxílio para o desenvolvimento de análise, adequação
e elaboração de planos de carreira e remuneração.
As Metas 17 e 18 do Plano Nacional de Educação (PNE), tratam, respectivamente, de equiparar
o rendimento médio de profissionais do magistério ao dos demais profissionais com escolaridade
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equivalente e de assegurar a existência de planos de Carreira para os profissionais da educação básica
pública de todos os sistemas de ensino.
A partir do trabalho da Rede de Assistência Técnica, em 2017, houve um aumento dos
municípios que declaram possuir planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação
básica. O valor percentual subiu de 33,32% para 71,02%, um avanço significativo rumo ao
cumprimento da Meta 18 do PNE. E quanto aos municípios que declaram cumprir integralmente a Lei
do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica,
o índice subiu de 23,25% para 47,18%. Nos estados, o percentual que declara possuir planos de carreira
e remuneração dos profissionais da educação básica foi de 59,25% para 62,96% e dos que declaram
cumprir integralmente a Lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica foi de 44,44% para 62,96%.
Vale lembrar que a atualização do Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público,
instituído pela Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso), tem superado os principais índices de atualização
salarial de outras áreas no País, assim, garantindo aproximação à equiparação prevista na Meta 17 do
PNE.
Além disso, conforme determina a Estratégia 17.1 do PNE, o MEC acompanha as discussões
em torno do piso salarial profissional nacional, estabelecendo, em 2015, o Fórum Permanente para
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica, que tem como principais atribuições propor mecanismos para
a obtenção e organização de informações sobre o cumprimento do piso pelos entes federativos, bem
como sobre os planos de cargos, carreira e remuneração. Essa instância leva em consideração os
impactos financeiros produzidos pela forma de atualização prevista na Lei do Piso nas folhas de
pagamento de pessoal do quadro do magistério da educação básica pública e o constante fortalecimento
do diálogo entre os dirigentes e os trabalhadores sobre a valorização dos profissionais da educação.
Para o exercício 2017, o valor do Piso Salarial Profissional Nacional foi estipulado em R$ 2.298,80.
Todos os materiais e o acesso às informações sobre a Rede de Assistência Técnica dos Planos
de Carreira e Remuneração e o Sistema de Apoio à Gestão do Plano de Carreira e Remuneração estão
disponíveis por meio do Portal Plano de Carreira, acessível pelo endereço eletrônico:
http://planodecarreira.mec.gov.br.
Quantidade alcançada: 27 unidades da Federação
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Meta prevista ao final do PPA já alcançada
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.
04K9 - Ofertar 115 mil novas matrículas em cursos de pós-graduação (especializações e
mestrados profissionais) ofertados nas modalidades a distância e semipresencial, destinados a
professores da educação básica, em consonância com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional
de Educação.
O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em consonância com a Meta 16 do Plano
Nacional de Educação (PNE), oferta cursos de especializações e mestrados profissionais com vagas
exclusivas para professores em exercício nas redes públicas de educação básica. Em 2017, os
programas de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação
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Básica (ProEB), foi reestruturado mediante a Portaria nº 61/2017, possibilitando o aumento das áreas
do conhecimento, incluindo mais três que ainda não eram atendidas pela UAB: Filosofia, Química e
Educação Física, totalizando 9 áreas atendidas: Matemática, (ProfMat), Física (MNPEF), Letras
(Profletras), Artes (ProfArtes), História (ProfHistória), Biologia (ProfBio), Química (ProfQui) e
Filosofia (ProfFilo) e Educação Física (ProEF).
Atualmente estão em andamento 317 ofertas em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu,
com destaque para os Mestrados Profissionais em Ensino, mediante rede nacional, em: Matemática,
(ProfMat), Física (MNPEF), Letras (Profletras), Artes (ProfArtes), História (ProfHistória), Biologia
(ProfBio), Química (ProfQui) e Filosofia (Profilo).
Em 2017, os cursos ofertados no Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), as
especializações e mestrados profissionais atingiram, 32.815 novas matrículas, o que, somado com as
25.303 novas matrículas de 2016, representa um alcance de 58.118 matrículas (50,3%) da meta prevista
para o período do PPA 2016-2019. Em 2017, foram alcançadas, especificamente, 29.887 novas
matriculas em cursos de especialização e 2.928 novas matriculas em mestrados profissionais para
professores da educação básica. O investimento total da UAB, no ano de 2017, foi de R$ 350 milhões
nos cursos atendidos, sendo que desse montante, especificamente nas especializações e mestrados
profissionais direcionados à formação continuada de professores, o investimento alcançou R$ 63
milhões.
Quantidade alcançada: 58.118 vagas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.
04K7 - Realizar 400 mil novas matrículas em programas de formação inicial de professores para
a educação básica, em consonância com o disposto na Meta 15 do Plano Nacional de Educação.
De acordo com últimos dados do INEP, observa-se que, em 2015, apenas 52,5% das docências
na educação básica possuíam formação superior compatível com a disciplina que lecionam. Em dados
desagregados, os anos finais ensino fundamental e a educação infantil apresentam os menores índices
de compatibilidade (47% e 44,6%, respectivamente). Os dados regionais indicam que o Nordeste e o
Norte respondem pelos menores percentuais de docência com formação compatível com a disciplina
que lecionam (38,2% e 46,5%, respectivamente). Em relação à formação em nível de pós-graduação,
os dados do INEP indicam que, em 2015, apenas 32,9% dos professores da educação básica possuíam
pós-graduação lato ou stricto sensu, ficando mais uma vez as regiões Nordeste (27,8%) e Norte (21,1%)
com os menores percentuais de professores com formação pós-graduada.
Conforme dados do Censo da Educação Superior, em 2016, havia 1.520.494 estudantes
matriculados em cursos de pedagogia ou licenciatura, sendo 328.032 em instituições federais de ensino
(graduação presencial e graduação à distância). No mesmo ano, foram registradas 93.511 novas vagas
em cursos de licenciatura ou pedagogia nas instituições federais, incluindo as vagas em programas
especiais.
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Diante desse contexto, para melhoria da educação brasileira e, de forma a atender as metas do
PNE, o MEC tem desenvolvido programas com vistas a aumentar o número de matrículas em
programas de formação inicial de professores para a educação básica.
No que tange à oferta de educação a distância, destaca-se o Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB), com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação
superior no País. O sistema é integrado por 108 instituições de educação superior e 770 polos de apoio,
distribuídos em todas as unidades da Federação, atendendo ao objetivo de oferecer prioritariamente
cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada para professores da educação básica. O
sistema UAB opera em regime de colaboração entre a União e os entes federados, estimulando a criação
de centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial em localidades
estratégicas. No ano de 2017, a UAB registrou 54.982 novas matrículas para a formação inicial de
professores.
O MEC também fomenta a criação de cursos de licenciaturas por áreas de conhecimento,
organizados em etapas formativas Tempo Universidade e Tempo Comunidade, com perfil de
financiamento diferenciado para a formação de professores do campo e de comunidades remanescentes
de quilombolas e dos territórios indígenas. Ressalta-se que o aumento do número de matrículas em
programas de formação inicial para professores depende da ampliação da oferta de educação básica
nas escolas indígenas, do campo e quilombolas, uma vez que as Licenciaturas em Educação do Campo
e Licenciaturas Interculturais Indígenas habilitam para a docência nos anos finais do ensino
fundamental e ensino médio para o desenvolvimento de projetos pedagógicos e curriculares pertinentes
às realidades dessas comunidades.
Em relação a Licenciatura em Educação do Campo, o Censo Escolar de 2016 registra 339.781
funções docentes na educação do campo, sendo 230.749 docentes com formação em nível superior e
134.031 com formação em nível médio. Destes últimos, 37.627 atuam nos iniciais do ensino
fundamental, 30.322 nos anos finais e 4.087 no ensino médio.
Para a manutenção das Licenciaturas Interculturais Indígenas, em 2017, houve apoio financeiro
a 13 IES que desenvolvem as Licenciaturas Interculturais Indígenas para a habilitação de 2.743
professores indígenas para a docência nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Essas
instituições receberam recursos descentralizados no valor de R$ 10,6 milhões. Além dessas IES, houve
continuidade das Licenciaturas Interculturais em outras 3 instituições. No total, 16 IES desenvolveram
as Licenciaturas Interculturais Indígenas, em 2017.
Para o cálculo de alcance desta Meta foram consideradas as 54.982 novas matrículas registradas
na UAB em 2017, somadas aos 328.032 estudantes matriculados em cursos de licenciatura e pedagogia
(conforme dados do Censo da Educação Superior de 2016), totalizando 383.014 matrículas em cursos
de formação inicial no ano de 2017. Dados do Censo de 2017 ainda não disponíveis.
Quantidade alcançada: 383.014 matrículas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual
necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos; Compatibilização entre a programação
orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta.
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OBJETIVO: 1009 - Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade,
alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano
Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Quadro – Metas do Objetivo 1009
Identificação do Objetivo
Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas sociais e do mercado de
Descrição trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Código
1009
26000 - Ministério da Educação
Órgão
Programa Educação de qualidade para todos
2080
Código
Metas Quantitativas não Regionalizadas
Sequencial
Descrição da Meta
Unidade Medida
Prevista 2019
Realizada até 2017
04KQ - Ofertar 4,4 milhões vagas em cursos
1
técnicos e de formação inicial e continuada no
Vagas
4.400.000
949.978
conjunto de iniciativas do Pronatec.
04KP - Promover ações com vistas a expandir as
matriculas da educação profissional técnica de
1.775.324
2
nível médio para 2,4 milhões de estudantes
Matrículas
2.400.000
(Censo Escolar 2016)
matriculados, em consonância com o disposto na
Meta 11 do Plano Nacional de Educação.
04KO - Promover ações para a oferta de 10% das
matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos
ensinos fundamental e médio, na forma articulada
2,77*
3
%
10
à educação profissional, em consonância com o
(Censo Escolar 2016)
disposto na Meta 10 do Plano Nacional de
Educação.
Metas Quantitativas Regionalizadas
Objetivo não possui metas com esta classificação
Metas Qualitativas
Objetivo não possui metas com esta classificação
Fonte: Siop.
*Meta não cumulativa.

A ampliação do acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as
demandas sociais e as necessidades do mercado de trabalho é considerada pelo Governo Federal
fundamental para o desenvolvimento científico, econômico e social do País. Para alcançar o objetivo
de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica,
buscando, assim, ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos
jovens e trabalhadores brasileiros, o Ministério da Educação (MEC) tem implementado, desde 2011, o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O Programa é desenvolvido
por intermédio das seguintes iniciativas: Acordo de Gratuidade, Brasil Profissionalizado, Rede e-Tec,
Bolsa-Formação Formação e Expansão da Rede Federal. Em 2017, foi incluído o Pronatec Oferta
Voluntária como uma nova modalidade para ampliar a oferta gratuita de formação profissional no país.
O MEC, portanto, tem promovido diversas ações no âmbito da educação profissional e
tecnológica que visam, entre outros objetivos: engajar os institutos federais com o setor produtivo;
alinhar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica às demandas locais e regionais;
organizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica por itinerários formativos; ampliar
e fortalecer os processos de reconhecimento de saberes e competências profissionais; consolidar os
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institutos federais de forma a contribuir com a integração e o desenvolvimento regional; fortalecer as
redes estaduais e distrital de educação profissional e tecnológica; garantir que pelo menos 50% da
expansão das matrículas de cursos técnicos de nível médio seja realizada no segmento público e
contemple as especificidades da diversidade e inclusão de jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social; ampliar o acesso e as condições de permanência e êxito dos estudantes nos
cursos de educação profissional técnica de nível médio e nos cursos de formação inicial e continuada;
e promover a inserção socioprofissional, prioritariamente para estudantes da rede pública, de
trabalhadores, beneficiários dos programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência,
população negra, populações do campo, povos indígenas e quilombolas.
Para propiciar o engajamento dos institutos federais com o setor produtivo, o MEC apoiou o
desenvolvimento de projetos de pesquisa, de extensão e de inovação, dentre eles, a publicação de
chamadas públicas e a instituição do Programa Indutor de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (PD&I). Outro destaque, nesse sentido, foi o lançamento do Programa para o
Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética na Rede Federal (EnergIF), além
do desenvolvimento de uma coletânea de Guias Práticos para a Gestão da Inovação e
Empreendedorismo.
Já o desenvolvimento de ações de alinhamento da oferta com as demandas locais e regionais
foi facilitado pelo desenvolvimento do Mapa da Educação Profissional e Tecnológica, em articulação
com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), além da implementação do Mapa de
Demandas do Mundo do Trabalho e Renda.
Para o desenvolvimento de ações direcionadas à organização da oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica por itinerários formativos, foi realizado processo de atualização do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos.
Quanto ao fortalecimento dos processos de reconhecimento de saberes e competências
profissionais, deu-se sequência à retomada das ações da Rede Nacional de Certificação Profissional
(Rede Certific) nas unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
(EPCT) e também ao desenvolvimento de requisitos para a implantação do módulo de registro no
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).
Dentre as ações desenvolvidas para a consolidação dos institutos federais de forma a contribuir
com a integração e com o desenvolvimento regional, destaca-se o credenciamento de 4 novos polos de
inovação vinculados à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, além da continuidade ao
processo de avaliação e monitoramento dos 5 polos de inovação implantados em 2016. Ademais, foi
implementado projeto para disseminação da cultura empreendedora nos institutos federais, cujo
objetivo é a adaptação da experiência do Programa Miniempresa à realidade dos cursos técnicos
integrados ao ensino médio, ofertados pela Rede Federal. Também foram implementadas ações para
viabilizar projeto piloto voltado ao empreendedorismo na Rede Federal intitulado Células
Empreendedoras, que consiste no estímulo de professores e alunos ao desenvolvimento de soluções
para o setor produtivo e para a sociedade da região em que estão inseridos. O Células Empreendedoras
possui parcerias com instituições reputadas como a Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Campus Party, e tem entre seus egressos ganhadores de prêmios
como a Imagine CUP e BlackBerry Jam.
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Na vertente da ampliação da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica na área de
educação do campo, florestas e águas, o MEC desenvolveu ações que compreendem o financiamento
para criação e manutenção de 96 núcleos de estudo em agroecologia e produção orgânica (NEAs) em
instituições da Rede Federal e em instituições de ensino superior, monitoradas pelo MEC e demais
ministérios parceiros – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead/PR) e Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) –, com o repasse de R$ 3 milhões para o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Como ação no âmbito do fortalecimento das redes estaduais e distrital de educação profissional
e tecnológica, destaca-se o Programa Brasil Profissionalizado, criado em 2008. Em 2017, foram
concluídas 9 novas escolas e iniciadas 14 novas obras, sendo 10 construções e 4 ampliações ou
reformas, com o repasse às unidades federadas de R$ 136 milhões, resultando em 72.428 mil
matrículas.
Visando atender a garantia de que pelo menos 50% da expansão das matrículas de cursos
técnicos de nível médio seja realizada no segmento público e contemple as especificidades da
diversidade e a inclusão de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, em 2017, iniciouse a oferta de 74.297 matrículas, no âmbito do Mediotec, para a educação profissional técnica de nível
médio, na forma concomitante, voltadas a alunos matriculados no ensino médio regular. Ademais, o
Mediotec priorizou os jovens em situação de vulnerabilidade por meio de uma parceria com o
Ministério do Desenvolvimento Social, que disponibiliza às secretarias estaduais de educação a
listagem dos jovens matriculados no ensino médio beneficiários do Programa Bolsa Família, além da
mobilização de público para matrícula por meio da rede da assistência social.
No âmbito da educação inclusiva, destacam-se: o apoio aos núcleos de atendimento às pessoas
com necessidades educacionais específicas; os investimentos para a adequação de acessibilidade de
vários imóveis da Rede Federal; os investimentos para os centros de treinamento de cães guia; a
instituição de grupo de trabalho para construção do documento-orientador sobre atendimento
educacional especializado no âmbito da EPT; e o fomento para a consolidação dos centros de referência
em formação de pessoal em conteúdo específico, cujo objetivo é confecção de material acessível,
adequação-adaptação de material pedagógico e uso desenvolvimento de tecnologia assistiva.
Por fim, como ação voltada a ampliar o acesso e as condições de permanência e êxito dos
estudantes, para públicos prioritários, destaca-se o Programa Nacional Mulheres Mil, cuja abrangência
foi ampliada, a partir de 2016, via Bolsa-Formação do Pronatec, nas redes estaduais e distrital de
educação profissional e tecnológica (EPT), alcançando 4.971 matrículas, em 2017.

Metas 2016-2019 (Objetivo 1009)

04KQ - Ofertar 4,4 milhões de vagas em cursos técnicos e de formação inicial e continuada no
conjunto de iniciativas do Pronatec.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) objetiva expandir,
interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, por intermédio
das iniciativas Acordo de Gratuidade, Brasil Profissionalizado, Rede e-Tec, Bolsa-Formação Formação
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e Expansão da Rede Federal. Em 2017, o investimento nas iniciativas do Pronatec totalizou R$ 959
milhões, alcançando a oferta de 515.565 matrículas em cursos técnicos e formação inicial e continuada
(FIC), sendo: 306.997 matrículas de Bolsa-formação; 7.142 matrículas na Rede e-Tec; 128.998
matrículas na Rede Federal e 72.428 matrículas na iniciativa Brasil Profissionalizado. Somando-se
essas 515.565 vagas com as 434.413 ofertadas em 2016, tem-se um total de 949.978 de vagas no
conjunto de iniciativas do Pronatec.
Em relação à Bolsa-Formação, destaca-se o início das tratativas para o direcionamento da oferta
de vagas articuladas ao Mapa de Demandas do Mundo do Trabalho e Renda, de maneira a tornar mais
efetiva a inserção sócio-profissional dos egressos. Em 2017, foram investidos R$ 242,8 milhões no
âmbito das ações da Bolsa-Formação Pronatec, sendo ofertadas o total de 306.997 matrículas, incluindo
74.297 do MedioTec e 196 mil do Pronatec Oferta Voluntária.
No âmbito da Rede E-tec, em 2017, foram repassados R$ 124,5 milhões e efetuadas 7.142
matrículas. Destaca-se a implementação do acesso ao repositório de objetos de aprendizagem, em
articulação com a Rede Nacional de Pesquisa, sendo disponibilizados 600 conteúdos educacionais
produzidos para a EPT/EAD, e a implantação da Plataforma MOOC TIM Tec para oferta de cursos
abertos e gratuitos em 16 instituições da rede federal, que a utilizarão como ferramenta de apoio
pedagógico.
Na Expansão da Rede Federal, foram investidos R$ 325 milhões para a retomada de 9 obras
paralisadas, continuidade de 92 obras, início de 91 novas obras e aquisição de equipamentos diversos,
atendendo demandas de ao menos 180 câmpus da Rede Federal. Em 2017, foram concluídas 248 obras
e autorizado funcionamento de mais 5 unidades. Nas ações de consolidação do quadro de pessoal da
Rede Federal, destacam-se a distribuição de 529 códigos de vagas de docentes e técnicos, liberação de
150 cargos temporários de profissionais especializados em linguagem de sinais e disponibilização de
390 novos cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico.
Quanto à expansão e ao fortalecimento das redes estaduais e distrital de educação profissional
e tecnológica, destaca-se o Programa Brasil Profissionalizado, que viabiliza construções de novas
escolas, reforma e ampliação de unidades escolares que oferecem ensino médio integrado à educação
profissional, aquisição de equipamentos e laboratórios e formação de profissionais das redes. Em 2017,
foram concluídas 9 novas escolas e iniciadas 14 novas obras (10 construções e 4 ampliações/reformas),
com repasse às unidades federadas de R$ 136 milhões, resultando em 72,4 mil matrículas.
No âmbito do Acordo de Gratuidade, foi realizada a revisão de estudos para melhoria do
monitoramento da oferta de gratuidade desenvolvidos entre o Ministério da Educação (MEC) e os
parceiros componentes do Acordo, bem como o desenvolvimento da supervisão da atualização das
matrículas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC).
Por meio do Pronatec Oferta Voluntária, que visa ampliar a oferta gratuita de formação
profissional, são ofertados cursos FIC ou qualificação profissional e cursos técnicos subsequentes, nas
modalidades presencial e a distância. A oferta é feita por instituições privadas de educação profissional
e tecnológica que se candidataram a ofertar os cursos de forma voluntária. Em 2017, foram realizadas
196 mil matrículas, das quais 195.243 em 84 cursos FIC, além de mais 757 matrículas em 15 cursos
técnicos presenciais. O Pronatec Oferta Voluntária passou a integrar o Plano Progredir, que consolida
um conjunto de ações do Governo Federal para gerar emprego e renda e promover a autonomia das
pessoas inscritas no Cadastro Único e dos beneficiários do Programa Bolsa Família.
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O MedioTec alinha-se ao Novo Ensino Médio e é executado em parceria com a Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e as redes públicas estaduais e distrital de educação,
além das instituições privadas de ensino técnico de nível médio. Constitui-se numa ação de
aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes para alunos regularmente matriculados no
ensino médio regular das redes públicas estaduais e distrital de educação e tem o objetivo de garantir
que o estudante, após concluir essa etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho e
renda. Em 2017, foram repassados R$ 130,2 milhões para execução do Mediotec e ofertadas 74.297
matrículas em cursos técnicos de nível médio.
Quantidade alcançada: 949.978 vagas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da
meta; Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da legislação.
04KP - Promover ações com vistas a expandir as matrículas da educação profissional técnica de
nível médio para 2,4 milhões de estudantes matriculados, em consonância com o disposto na Meta
11 do Plano Nacional de Educação.
A Meta 11 do Plano Nacional de Educação (PNE) tem como primeiro enfoque triplicar o
número de matrículas da educação profissional técnica (EPT) de nível médio, garantindo a qualidade
da oferta. Além disso, estabelece que, pelo menos, 50% dessa expansão ocorra no segmento público.
Em 2015, havia 1.825.457 matrículas no Ensino Técnico de Nível Médio no Brasil. Em 2016,
foram 1.775.324 matrículas. Apesar da redução de 50.133 matrículas no total, é importante frisar o
aumento de 55.960 matrículas nas instituições públicas, enquanto que nas privadas a redução foi de
106.093 matrículas. Os dados referentes a 2017 ainda não estão disponíveis.
A meta estabelecida de 2,4 milhões de estudantes matriculados na educação profissional técnica
de nível médio a ser alcançada no período entre 2016 e 2019 representa um acréscimo de 600 mil
matrículas no período. Em 2017, no âmbito do Mediotec, iniciou-se a oferta de 74.297 matrículas para
a educação profissional técnica de nível médio, na forma concomitante, voltadas a alunos matriculados
no ensino médio regular. No ano de 2017, foram repassados R$ 130,2 milhões, para execução do
Mediotec.
Quantidade alcançada: 1.775.324 matrículas
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o
dimensionamento da meta.
04KO - Promover ações para a oferta de 10% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos,
nos ensinos fundamental e médio, na forma articulada à educação profissional, em consonância
com o disposto na Meta 10 do Plano Nacional de Educação.
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O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), no conjunto de suas metas, reservou à Meta
10 tratar da educação de jovens e adultos (EJA), estabelecendo que, do total das matrículas dessa
modalidade, 25% sejam integradas à educação profissional. Nesse sentido, a Meta 10 tem como foco
não só ampliar a escolarização dos jovens e adultos, mas também proporcionar capacitação
profissional, de modo que estes estejam preparados para atuar no mercado de trabalho. Em 2016, do
total de 3,48 milhões de matrículas na EJA, 96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à
educação profissional e tecnológica (EPT). Esse número representa 2,77% em relação aos 10%
pretendidos para o período do Plano Plurianual (PPA).
O indicador relacionado à proporção de EJA integrada à educação profissional tem se mantido
estável ao longo dos últimos anos, uma vez que a expansão da oferta exige articulações de alta
complexidade dada a natureza da oferta de EJA, de educação profissional e da característica do público
que frequenta a EJA. Há dificuldades relacionadas aos arranjos das redes estaduais municipais na oferta
de EJA e dificuldades para integrar em um único currículo de forma a conciliar a vida laboral do
participante com os estudos.
Considerando o escopo da EPT integrada à EJA, tanto no ensino fundamental quanto no médio,
as ações do Ministério da Educação (MEC) para cumprir a meta estipulada são executadas por
intermédio do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), cujo objetivo é a oferta gratuita de cursos técnicos
na forma integrada e concomitante, bem como de cursos de formação inicial e continuada.
Em atenção à necessidade de fortalecer as ações do Proeja, o MEC desenvolveu, em 2017,
estudos que permitiram estruturar a análise situacional das instituições das redes federal, estaduais e
municipais públicas de EPT e dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNA). Foram considerados
a evolução de matrículas da EPT/EJA, no período de 2006 a 2016, bem como o desenvolvimento de
estratégias para subsidiar a ampliação e qualificação de sua oferta, por intermédio da matriz
orçamentária da Rede Federal e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) e, ainda, a definição de estratégias para aprimoramento do Documento Base para EPT/EJA,
que define diretrizes operacionais para atuação das redes de EPT e mecanismos para fortalecimento,
ampliação da oferta e mobilização do público para acesso às vagas. Outro destaque, em 2017, foi o
repasse de R$ 9,6 milhões para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), com o objetivo de
implementar a oferta vagas, distribuídas por região, no curso de pós-graduação lato sensu em Didática
e Gestão da Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, visando à formação
continuada, na modalidade a distância, para os profissionais das redes federal, estaduais e municipais
que atuam na EPT/EJA.
Para o alcance desta Meta em 2017, considerou-se o percentual de 2,77% das matrículas de
EJA, nos ensinos fundamental e médio, na forma articulada à educação profissional, de acordo com o
Censo da Educação Básica de 2016. Os dados referentes a 2017 ainda não estão disponíveis.
Quantidade alcançada: 2,77%
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta; Compatibilização entre
a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta.
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Iniciativas Individualizadas (Objetivo 1009)
06YC - Implantação do Instituto Federal do Sertão da Paraíba
Em 2017, não foram alocados recursos em ação orçamentária específica para a implantação da
iniciativa. Entretanto, em 2017, foi publicada Portaria nº 1213, de 20 de setembro de 2017 de
autorização de funcionamento do Campus Santa Luzia, localizado na região central da Paraíba. Não
obstante, a criação de Institutos Federais deverá considerar a quantidade de Instituições já instaladas
na Unidade de Federação, observando características como extensão e divisão territorial, tamanho da
população, ocupação demográfica, distância e acesso da Reitoria para suas unidades, mantendo
equilíbrio desses critérios em todos os Estados, considerando cobertura adequada da oferta de EPCT
em regiões pouco ou não atendidas.
06YI - Implantação do Instituto Federal de Formação Aeroespacial do Maranhão
Em 2017, não foram alocados recursos em ação orçamentária específica para a implantação da
iniciativa. Entretanto, cabe informar que, por meio de emenda parlamentar, foram destinados R$21
milhões para o Centro de Lançamento de Alcântara (UFMA). O projeto planejado pelo Ministério da
Educação, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Centro de Lançamento de Alcântara e Universidade
Federal do Maranhão prevê a oferta do suporte acadêmico e de infraestrutura necessários à formação
de profissionais altamente qualificados para o Setor Aeroespacial, em pesquisas, lançamentos, rastreio
de veículos espaciais, coleta e processamento de dados, e demais atividades afins, conforme Acordo
de Cooperação assinado entre as partes, que previu a criação, no Estado do Maranhão, de um curso
superior de Engenharia Aeroespacial.
Não obstante, a criação de Institutos Federais deverá considerar a quantidade de Instituições já
instaladas na Unidade de Federação, observando características como extensão e divisão territorial,
tamanho da população, ocupação demográfica, distância e acesso da Reitoria para suas unidades,
mantendo equilíbrio desses critérios em todos os Estados, considerando cobertura adequada da oferta
de EPCT em regiões pouco ou não atendidas.
Financiamentos Extraorçamentários (Objetivo 1009):


Concessão de crédito pelo BNDES para o Sistema S em apoio a educação profissional e
tecnológica.

OBJETIVO: 1010 - Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pósgraduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a aprendizagem ao
longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação, apoiando atividades de ensino,
pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação,
e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Quadro – Metas do Objetivo 1010
Identificação do Objetivo
Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós-graduação, contemplando as especificidades
da diversidade e da inclusão e a aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação, apoiando
Descrição
atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Código
1010
26000 - Ministério da Educação
Órgão
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Educação de qualidade para todos
Metas Quantitativas não Regionalizadas
Sequencial
Descrição da Meta
Unidade Medida

Código

Programa

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

04L4 - Alcançar 25 mil novas bolsas de
estudos no exterior.

Bolsas

04L1 - Ampliar de 245 mil para 305 mil o
número de matrículas anuais em programas
Matrículas/ano
de pós-graduação stricto sensu.
04L2 - Ampliar de 73 mil para 91 mil o
número de mestres e doutores titulados
anualmente em programas de pósMestres e doutores/ano
graduação stricto sensu, em consonância
com o disposto na Meta 14 do Plano
Nacional de Educação.
04L3 - Ampliar de 95 mil para 110 mil o
número de bolsas de estudo no país
Bolsas/ano
concedidas anualmente em programas de
pós graduação stricto sensu.
04KX - Ampliar para 1,37 milhão o número
de matrículas em cursos de graduação
presencial em instituições federais de
Matrículas
ensino, em consonância com o disposto na
Meta 12 do Plano Nacional de Educação.
04TL - Ampliar para 73% o percentual de
mestres e doutores do corpo docente em
efetivo exercício nas instituições de
%
educação superior, em consonância com o
disposto na Meta 13 do Plano Nacional de
Educação.
04L5 - Autorizar 2.620 novas vagas de
graduação em medicina, com ênfase na
interiorização dos cursos e no atendimento
Vagas
de regiões com maior carência de
profissionais.
04L0 - Conceder 1,4 milhão de novos
financiamentos com recursos do Fundo de
Financiamentos
Financiamento Estudantil (Fies).
04KY - Elevar de 180 mil para 400 mil o
número de matrículas em cursos de
graduação e pós-graduação na modalidade à
distância, pelo Sistema UAB (Universidade
Matrículas
Aberta do Brasil), em todas as áreas do
conhecimento, em consonância com o
disposto na Meta 12 do Plano Nacional de
Educação.
04KZ - Ofertar 1 milhão de novas bolsas de
estudo do Programa Universidade para
Bolsas
Todos (Prouni).
Metas Quantitativas Regionalizadas
Objetivo não possui metas com esta classificação
Metas Qualitativas
Objetivo não possui metas com esta classificação

Prevista 2019

2080

Realizada até 2017

25.000

8.082

305.000

266.818*
(Censo Ed. Sup. 2016)

91.000

80.217*
(Censo Ed. Sup. 2016)

110.000

101.197*

1.370.000

1.175.650*
(Censo Ed. Sup. 2016)

73

78,07*
(Censo Ed. Sup. 2016)

2.620

5.612

1.400.000

373.323

400.000

218.433*

1.000.000

691.231

Fonte: Siop.
*Meta não cumulativa.

Com vistas a ampliar o acesso à educação superior de qualidade, o Ministério da Educação
(MEC), vem adotando uma série de medidas para ampliar os cursos e as vagas nas universidades
federais, interiorizar os câmpus universitários, redefinir as formas de ingresso, democratizar o acesso
a universidades privadas e desenvolver programas de assistência estudantil.
Com relação à expansão da Rede Federal de Educação Superior, trabalhou-se, em 2017, na
consolidação dos 118 novos câmpus implantados de 2007 a 2017 e das 4 novas universidades:
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Universidade Federal do Sul da Bahia (UFESBA), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB),
Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
(UNIFESSPA), criadas em 2013. Segundo dados Censo, a política de expansão da rede federal
acarretou aumento de, aproximadamente, 42 mil novas matrículas na graduação presencial e passou de
1.133.172, no ano de 2015, para 1.175.650 alunos no ano de 2016.
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) representa importante ferramenta de organização e
unificação de acesso dos estudantes egressos do ensino médio aos processos seletivos de instituições
públicas de educação superior, auxiliando as instituições públicas de educação superior na organização
da oferta e na otimização da ocupação das vagas, inclusive contemplando as matrizes de diversidade,
inclusão e qualidade, sobretudo a partir da incorporação do atendimento condicional às ações
afirmativas exigidas pela Lei nº 12.711/2012 para rede federal de instituições de educação superior.
Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de
bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos, o Programa Universidade
para Todos (Prouni) seleciona os candidatos participantes do seu processo seletivo a partir das notas obtidas no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos
estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. O Prouni já atendeu, desde sua criação até 2017, mais de
2,2 milhões de estudantes, sendo 70% com bolsas integrais, contemplando as especificidades da diversidade e
da inclusão, dado o perfil de renda e as políticas de permanência.
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é destinado a financiar a graduação na educação superior
de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos na forma da Lei nº 10.260/2001. Podem

recorrer ao financiamento os estudantes matriculados ou que venham a se matricular, a partir do
processo seletivo do Fies, em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos
conduzidos pelo MEC. A partir da publicação da Medida Provisória nº 785/2017, convertida
posteriormente na Lei nº 13.530/2017, o Fies passou por reformulação objetivando maior
sustentabilidade. Entre as mudanças, destacam-se a oferta de vagas na modalidade do Fies a juro zero,
a flexibilização no prazo de carência, a modificação dos parâmetros de amortização, com a inclusão da
possibilidade de desconto direto em folha no caso do financiado com emprego formal, a existência de
nova forma de garantia para os contratos formalizados no âmbito do Fies a partir de 2018, e mais
atenção à qualidade dos cursos que oferecem o financiamento. Em 2016, foram firmados 203.255
novos contratos. Em 2017, foram ofertadas 230.364 vagas, tendo sido firmados 170.068 novos
contratos, ou seja, uma taxa de ocupação de 73%, além da renovação de 1.021.856 de contratos de
financiamento vigentes. Desde a instituição do Programa, já foram firmados 2.572.932 de contratos de
financiamento.
Tal qual o Prouni, sobretudo após o segundo semestre de 2015, quando o perfil de renda familiar
mensal per capita passou a ser de até três salários mínimos, e mesmo com a inclusão do perfil de até
cinco salários mínimos na modalidade do P-Fies, o Fies tem grande potencial de colaborar com o
intento de diversificação do perfil do estudante de nível superior e de inclusão de perfis
socioeconômicos historicamente alijados desse nível de ensino.
Para prover o país de quadros de alto nível técnico e científico, em 2017, o Governo Federal
deu continuidade às suas ações de fomento à pós-graduação. Uma importante estratégia para o
fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG) é a concessão de bolsas de estudo e
pesquisa no país: em 2017, foram concedidas 101.197 bolsas de estudo no país, sendo 49.720 de
mestrado (2.174 dessas na modalidade mestrado profissional, destinadas à formação de professores
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para a educação básica), 44.312 de doutorado e 7.165 de pós-doutorado, totalizando um investimento
de mais de R$ 2 bilhões que beneficiaram discentes e docentes de 3,6 mil programas de pós-graduação
(PPGs) stricto sensu recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).
Além do apoio ao SNPG por meio da concessão de bolsas no país, em 2017, foram investidos
cerca de R$ 300 milhões para custear as atividades dos PPGs e dos projetos de pesquisa aprovados pela
Capes, bem como para apoiar a realização de 1,4 mil eventos científicos e tecnológicos de curta duração
no país. Merece destaque a concessão adicional de R$ 35,3 milhões em recursos de custeio destinados
à manutenção de equipamentos de instituições de ensino superior e pesquisa que tenham PPGs
apoiados por meio do Pró-Manutenção.
Em 2017, foi implementado um programa de fomento específico para apoiar os PPGs stricto
sensu oferecidos por instituições comunitárias de ensino superior (ICES). Por meio desse Programa de
Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Ensino Particulares (Prosuc), são concedidas
bolsas de estudo e mensalidades de auxílio para custeio das taxas escolares. Os principais benefícios
às ICES apoiadas pelo Prosuc foram o reajuste do valor das taxas escolares – que passaram de R$
800,00 para R$ 1.100,00, no caso do mestrado, e de R$ 800,00 para R$ 1.400,00, no caso do doutorado
– e o fato de que essas instituições passaram a receber o valor relativo às taxas escolares para cada
bolsa de estudo implementada.
Como parte da ação indutora, destaca-se a manutenção de programas de mobilidade acadêmica
que visam reduzir as assimetrias regionais do SNPG, tais como o Programa de Doutorado
Interinstitucional (Dinter), o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD) e o Programa
Pró-Amazônia: Biodiversidade e Sustentabilidade (Pró-Amazônia), por meio dos quais foram
concedidas mais de 2 mil bolsas no país em 2017.
Com vistas a democratizar o conhecimento, possibilitando o acesso de professores, alunos e
pesquisadores brasileiros à informação científica por meio eletrônico, o Portal de Periódicos reúne e
disponibiliza a 436 instituições de ensino e pesquisa no Brasil um dos mais completos conteúdos
científicos da produção internacional. O Portal conta com um acervo de mais de 40 mil títulos com
textos completos, 126 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de ebooks e bases de dados contendo enciclopédias, obras de referência, normas técnicas, estatísticas e
conteúdos audiovisuais.
Por fim, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), criada por meio da Lei Federal
nº 12.550/2011, vinculada ao MEC, é a solução apontada pelo Governo Federal para atuar na gestão
de hospitais universitários federais (HUFs) em conjunto com as universidades federais. Seu foco de
atuação são os serviços de atenção à saúde e de apoio ao ensino, à pesquisa, à inovação tecnológica e
à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas na área de saúde. Atualmente, a Empresa
administra 39 Hospitais Universitários de 31 instituições federais de ensino superior (Ifes). Além das
unidades da Ebserh, a rede universitária federal conta com mais 11 unidades hospitalares que totalizam
50 unidades no país. Suas atividades têm relação com a Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE)
no que concerne à capacidade das universidades federais para ampliação de vagas nos cursos da área
de saúde, estratégicos para o desenvolvimento do país. Preservando a autonomia universitária, a oferta
de vagas e administração dos cursos de saúde e do corpo docente e discente permanece a cargo das
universidades, sendo a Ebserh a responsável pela gestão dos HUFs que servirão de estrutura para a
formação de novos profissionais.
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Metas 2016-2019 (Objetivo 1010)
04L4 - Alcançar 25 mil novas bolsas de estudos no exterior.
Entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017 foram concedidas 8.082 novas bolsas de estudo no
exterior por meio de ações de mobilidade acadêmica internacional, cooperação internacional e
internacionalização da ciência e pesquisa brasileiras. Em 2017, houve continuidade na implementação
de bolsas individuais e de bolsas vinculadas a projetos conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias
no âmbito dos acordos de cooperações internacional. Em 2016, havia 16.891 bolsas ativas no exterior,
sendo 1.725 novas bolsas. Em 2017, novos editais foram lançados, totalizando 6.357 novas bolsas.
Dessas, 4.159 bolsas eram do Programa Doutorado Sanduíche no Exterior, que disponibilizou cotas de
estágio de doutorando no exterior para todos os programas de pós-graduação brasileiros aprovados pela
Capes. Também foram lançados novos editais de cooperação com parceiros como a Universidade de
Harvard, de Oxford e de Cambridge e com instituições como a Fundação Alexander von Humboldt,
Cofecub, DAAD, IIASA e FCT, para mobilidade acadêmica e científica de brasileiros para países como
França, Portugal, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Suécia, Noruega e
Áustria. No final de 2017, foi lançado o edital do Programa Institucional de Internacionalização
(CAPES–PrInt) que tem o objetivo, entre outros, de aumentar as oportunidades de mobilidade
acadêmica e científica para o exterior de docentes e discentes brasileiros, com ênfase em doutorandos,
pós-doutorandos e docentes vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu. Para 2018, estão
sendo selecionados bolsistas por meio de editais tradicionais lançados no final do ano anterior e há
cotas previstas para bolsistas de projetos ligados a programas de pós-graduação brasileiros já ativos ou
em seleção.
Assim, considerando as 1.725 novas bolsas de estudos no exterior concedidas em 2016 e as
6.357 novas bolsas concedidas em 2017, esta Meta alcançou o total de 8.082 novas bolsas no período
deste PPA.
Quantidade alcançada: 8.082 bolsas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual
necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos; Compatibilização entre a programação
orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta.

04L1 - Ampliar de 245 mil para 305 mil o número de matrículas anuais em programas de pósgraduação stricto sensu.
Entre as estratégias para ampliar o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu,
destacam-se a expansão, com qualidade, da oferta de cursos de pós-graduação (especialmente os de
doutorado), a ampliação do apoio financeiro aos programas de pós-graduação stricto sensu e o estímulo
à atuação articulada com as agências estaduais de fomento à pesquisa e com outros órgãos do governo.
Os dados consolidados de matriculas em pós-graduação stricto sensu apontam para 233.459
matrículas em 2014, de 251.681 em 2015 e de 266.818 em 2016. Estima-se que o total de discentes
matriculados nos programas de pós-graduação stricto sensu, em 2017, tenha alcançado 284.012 alunos.
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Quantidade alcançada: 266.818 matrículas/ano
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.

04L2 - Ampliar de 73 mil para 91 mil o número de mestres e doutores titulados anualmente em
programas de pós-graduação stricto sensu, em consonância com o disposto na Meta 14 do
Plano Nacional de Educação.
O Sistema Nacional de Pós-Graduação concedeu um total de 68.575 títulos em 2014, além de
73.549 em 2015 e 80.217 em 2016. Considerando a projeção de titulações a partir dos dados
consolidados no período de 2009 a 2016, estima-se que o número de titulados fique em torno de 85.756
em 2017. Os dados finais estarão disponíveis em abril de 2018, quando as instituições de ensino
superior finalizam a entrega dos dados dos Programas de Pós-Graduação à Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
A Meta 14 do Plano Nacional de Educação (PNE) relaciona-se com a Meta 04L2, estabelecendo
o objetivo em titulações de mestrado (60 mil) e doutorado (25 mil), até 2024. O número de títulos
concedidos em 2016 representa 88,2% da meta estabelecida para 2019 e, confirmada a projeção
apresentada, estima-se que esse número suba para cerca de 94% em 2017, fazendo com que a meta de
91 mil titulados possa ser alcançada ainda no ano de 2018.
Quantidade alcançada: 80.217 mestres e doutores/ano
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.

04L3 - Ampliar de 95 mil para 110 mil o número de bolsas de estudo no país concedidas
anualmente em programas de pós-graduação stricto sensu.
A concessão de bolsas de estudo no país é um dos instrumentos que viabiliza a formação de
recursos humanos altamente qualificados em nível de pós-graduação stricto sensu. A ampliação do
número de bolsas concedidas anualmente é necessária para acompanhar a expansão do Sistema
Nacional de Pós-graduação (SNPG), em especial de forma que seja garantida a concessão de bolsas de
mestrado e doutorado a todos os cursos novos que entram em funcionamento a cada ano. Convém
destacar que a bolsa é um benefício que aumenta a eficiência do SNPG, pois já foi demonstrado que
incide sobre o tempo de formação, bem como sobre a qualidade das pesquisas desenvolvidas pelos pósgraduandos beneficiados.
Ao longo do período do PPA 2016-2019, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) prevê a ampliação de 95 mil para 110 mil bolsas de estudo no país, concedidas
anualmente, aos programas de pós-graduação (PPGs). Essa ampliação evidencia os esforços em
contribuir para o atingimento da Meta 14 do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, qual seja
“elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores”.
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Em 2017, foram concedidas 101.197 bolsas, sendo 49.720 de mestrado (2.174 dessas na
modalidade mestrado profissional, destinadas à formação de professores para a educação básica),
44.312 de doutorado e 7.165 de pós-doutorado. Assim, durante os dois primeiros anos do PPA 20162019, foi atingido 41,4% da Meta 04L3 a ser alcançada até 2019.
Quantidade alcançada: 101.197 bolsas/ano
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o
dimensionamento da meta.

04KX - Ampliar para 1,37 milhão o número de matrículas em cursos de graduação presencial
em instituições federais de ensino, em consonância com o disposto na Meta 12 do Plano
Nacional de Educação.
A Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE), que tem por principal finalidade a expansão
com qualidade da educação superior em nível de graduação, apresenta três objetivos quantificáveis. O
primeiro tem como enfoque a expansão da oferta de educação superior e, para tanto, determina que o
total de matrículas em cursos de graduação seja equivalente a 50% da população brasileira de 18 a 24
anos de idade em 2024. O segundo objetivo relaciona-se à expansão do acesso aos cursos de graduação
pela população de 18 a 24 anos de idade, estabelecendo que a taxa de acesso dessa população a esse
nível de ensino deve atingir 33% em 2024. Por fim, a Meta 12 estabelece um terceiro objetivo para a
expansão da oferta de graduação nas instituições de educação superior (IES) públicas. Para tanto,
determina que a expansão das matrículas nas IES públicas entre 2012 e 2024 deve equivaler a, no
mínimo, 40% da expansão total de matrículas. Conforme dados do Censo da Educação Superior 2016,
o número de matrículas da graduação presencial na rede federal (incluindo universidades, faculdades
e institutos federais) foi de 1.175.650.
A expansão da educação superior pública está alicerçada nos pilares da interiorização,
reestruturação e consolidação da Rede Federal de Ensino Superior, com o objetivo de promover o
aumento da oferta de vagas de ingresso e contribuir para o desenvolvimento do País, propiciando a
redução das assimetrias regionais, nos marcos de um projeto nacional.
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) representa importante ferramenta de organização e
unificação de acesso dos estudantes egressos do ensino médio aos processos seletivos de instituições
públicas de educação superior. O Sisu contou, em 2017, com a adesão de 132 instituições de ensino
superior, entre universidades federais, estaduais, municipais e institutos federais. Foram ofertadas, ao
todo, aproximadamente 290 mil vagas em todas as regiões do país.
Quantidade alcançada: 1.175.650 matrículas
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual
necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos; Compatibilização entre a programação
orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta.
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04TL - Ampliar para 73% o percentual de mestres e doutores do corpo docente em efetivo
exercício nas instituições de educação superior, em consonância com o disposto na Meta 13 do
Plano Nacional de Educação.
A contratação de docentes com mestrado e doutorado pelas instituições de educação superior
(IES) brasileiras é de extrema importância para a melhoria da qualidade do ensino e pesquisa no país.
O Plano Nacional de Educação (PNE), em sua Meta 13, determina a ampliação para 75% da proporção
de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior. Em 2016, segundo dados apurados pelo Censo da Educação Superior, 78,07% dos docentes
das IES eram mestres e doutores, ultrapassando em cerca de 5 p.p. a meta prevista para o ano de 2019
no PPA vigente. O alcance desse expressivo índice reflete o sucesso conjunto dos esforços do
Ministério da Educação (MEC) para a melhoria da qualidade do quadro profissional das instituições
federais de educação superior, a exemplo, o incentivo e a condição de ingresso à carreira docente
superior. Com relação ao plano da carreira docente da rede federal de ensino superior, a titulação de
doutorado é condição para assunção à classe de professor associado. Há exigência de titulação de
doutorado também para ingresso na carreira de professor efetivo e, somente se não houver o
provimento, admite-se a titulação de mestrado.
Além dos diversos programas de fomento à formação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) desenvolve ações específicas para formação de docentes das IES
públicas, tais como o Programa de Formação Doutoral Docente (Prodoutoral), o Programa de
Doutorado Interinstitucional (Dinter), além das bolsas destinadas para essa mesma finalidade
concedidas no âmbito dos acordos de cooperação com as fundações de apoio à pesquisa.
O Prodoutoral é executado de forma compartilhada entre a Capes e as Instituições Federais de
Ensino Superior (IFES) participantes por meio de um planejamento detalhado no Plano Institucional
de Formação de Quadros Docentes (Planfor). Assim, para participar do programa, as IFES devem criar
as condições para que seus docentes possam se qualificar, obtendo o afastamento necessário para o
recebimento da bolsa concedida pela Capes. Em 2016, foram beneficiados 267 docentes de IFES
localizadas em todas as regiões do país com bolsas de doutorado e auxílios-moradia concedidos por
meio do Prodoutoral. Em 2017, foram beneficiados 324 docentes de IFES localizadas em todas as
regiões do país com bolsas de doutorado e auxílio moradia.
Outro instrumento por meio do qual a Capes apoia a formação de docentes de IES é o Dinter.
Esse Programa utiliza a competência de programas de pós-graduação com nota maior ou igual a 5 na
avaliação da Capes para, com base em parceria interinstitucional, viabilizar a formação de turmas de
professores doutorandos, desenvolvendo as atividades do projeto em suas IES de origem. Nos projetos
Dinter, os docentes de uma instituição receptora integram, em caráter temporário, uma turma de
doutorado de um programa de pós-graduação já consolidado. Em 2016, foram beneficiados 300
docentes de IES localizadas em todas as regiões do país com bolsas de doutorado concedidos por meio
do Dinter. Além disso, em 2016 a Capes passou a fomentar 23 novos projetos Dinter aprovados quanto
ao mérito em 2015. Em 18 desses projetos as instituições receptoras estão localizadas nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Em 2017, foram beneficiados 312 docentes de IES localizadas em todas as
regiões do país com bolsas de doutorado por meio do Dinter. Também em 2017, a Capes passou a
fomentar 23 novos projetos Dinter aprovados quanto ao mérito em 2016.
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Cabe destacar que, entre os objetivos comuns a ambos os programas, está também a redução
das assimetrias regionais existentes na pós-graduação brasileira. Em 2017, cerca de 79% dos 636
docentes beneficiados com bolsas de doutorado desses programas são vinculados a IES localizadas nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Quantidade alcançada: 78,07%
Data de Referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Meta prevista ao final do PPA já alcançada
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.

04L5 - Autorizar 2.620 novas vagas de graduação em medicina, com ênfase na interiorização
dos cursos e no atendimento de regiões com maior carência de profissionais.
A partir da publicação da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, que instituiu o Programa
Mais Médicos, a oferta de novas vagas de graduação em Medicina passou a ser priorizada em regiões
de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante, dando ênfase à interiorização dos cursos
e no atendimento de regiões com maior carência de profissionais. O Programa prevê em seus objetivos
diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de
reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. Além disso, a autorização para funcionamento de
curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada, passou a ser precedida
de chamamento público.
Em 2014, foi publicado o Edital nº 6/2014/SERES/MEC, primeiro edital de chamada pública
de instituições de educação superior (IES) privadas para autorização de funcionamento de curso de
Medicina em 39 municípios, correspondendo a 2.460 vagas. Devido a uma representação no Tribunal
de Contas da União (TCU), que alegava supostas irregularidades no processo de seleção, o certame
ficou paralisado de outubro de 2015 até julho de 2016. Concluída a análise do processo e autorizada a
continuidade da seleção pelo TCU, o resultado do edital foi publicado pela Portaria SERES nº
545/2016. Dos 39 municípios para implantação de curso de Medicina, 36 tiveram propostas
selecionadas, o que corresponde a 2.305 vagas. Considerando que o início das atividades dos cursos
fica condicionado à verificação do cumprimento do previsto nos projetos e planos apresentados e à
publicação dos atos de autorização e credenciamento, as vagas começaram a ser autorizadas somente
no ano de 2017, por meio do Edital nº 6/2014/SERES/MEC, totalizando 1.150 vagas autorizadas até
novembro de 2017.
Ressalta-se que, além dos cursos previstos nos editais, novas vagas de graduação em Medicina
vem sendo autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), a partir da análise de processos de
aumento de vagas em cursos já existentes, de autorizações que já estavam em tramitação anteriormente
à Lei nº 12.871/2013, da reativação de vagas decorrentes de medidas de supervisão e de autorizações
de vagas em novos cursos de medicina em universidades públicas. Esses outros processos resultaram
na autorização de 2.361 novas vagas somente no ano de 2017. Portanto, em 2017, foram autorizadas
3.511 novas vagas, que somadas às 2.101 de 2016, perfazem um total de 5.612 vagas. Salienta-se que,
dos editais em andamento, incluindo o Edital nº 1/2017/SERES/MEC para seleção de IES para
autorização de funcionamento de curso de Medicina nos municípios não contemplados no edital
anterior, 1.310 vagas serão autorizadas até 2018.
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Dando continuidade às ações do programa, em dezembro de 2017 foi publicado o Edital nº
2/2017/SERES/MEC, contemplando 29 municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que
poderá resultar na criação de 1.450 novas vagas em cursos de Medicina.
Cumpre registrar que, do total de 11.447 vagas previstas em documentos editados quando do
lançamento do Programa Mais Médicos (publicação “Programa Mais Médicos – dois anos: mais saúde
para os brasileiros” do Ministério da Saúde, 2015), já foram autorizadas pelo MEC 11.461 vagas de
medicina.
Quantidade alcançada: 5.612 vagas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Meta prevista ao final do PPA já alcançada
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.

04L0 - Conceder 1,4 milhão de novos financiamentos com recursos do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é destinado a financiar a graduação na educação
superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos na forma da Lei 10.260/2001.
Podem recorrer ao Fies estudantes matriculados ou que venham a se matricular em cursos superiores
que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC).
Estudos apontaram para necessidade de avaliação da sustentabilidade fiscal do Fies, adotando
mudanças em relação à sua governança, planejamento fiscal de médio prazo relacionado à oferta de
vagas, medidas de ajustes e correção quanto ao crescimento abrupto dos anos anteriores a 2015 e a
necessidade de que a tomada de decisão sobre o Fies seja compartilhada pelo MEC com outros entes
da Administração Pública Federal, considerando o espaço e risco fiscais existentes e as diversas outras
políticas com as quais eventualmente possua sobreposição. O estudo também considerou as
recomendações e determinações constantes no Acórdão TCU nº 3001/2016-Plenário.
Assim, foi aprovada a Lei nº 13.530/ 2017, introduzindo substanciais alterações no Fies e
alterando a Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o Fies. Entre as novidades, estão a oferta de vagas a
juro zero, a flexibilização no prazo de carência e mais atenção à qualidade dos cursos que oferecem o
financiamento. Como forma de minimizar riscos de gestão, foi instituído, em setembro de 2017, o
Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies). Mecanismos de revisão periódica
dos critérios de enquadramento do programa também foram estabelecidos a fim de aprimorar a
alocação de recursos e melhorar a qualidade dos gastos.
Uma das alterações voltadas à sustentabilidade do Fies é a eliminação da fase de carência do
financiamento, objetivando a manutenção da rotina de pagamentos pelo aluno imediatamente após a
conclusão do curso e, adicionalmente, contribuindo para que os recursos emprestados comecem a
retornar ao Fundo mais cedo. Foi também criado um novo Fundo Garantidor, denominado FG-Fies,
que terá integralização inicial da União e participação obrigatória das entidades mantenedoras, que
serão cotistas do Fundo na proporção inicial de 13% sobre o valor dos encargos educacionais
financiados. A previsão inicial é formar um caixa de R$ 3 bilhões. O FG-Fies tem por objetivo a
complementariedade de renda dentro do prazo de amortização e a garantia do risco de crédito dos
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financiamentos. Os estudantes com renda familiar mensal bruta per capita de até 1,5 salário-mínimo
terão a cobertura exclusiva do FG-Fies. Já os estudantes com renda superior precisarão indicar fiador.
O Fies passará a ter 3 modalidades, que terão correção monetária e público alvo diferentes:
Fies 1 – funcionará com um fundo garantidor com recursos da União e ofertará 100 mil vagas
por ano, com juro zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita mensal familiar de três
salários mínimos. Nessa modalidade, o aluno começará a pagar as prestações respeitando a sua
capacidade de renda com parcelas de, no máximo, 10% de sua renda mensal. Com as mudanças, só
nessa modalidade o MEC vai garantir uma economia mínima de R$ 300 milhões por ano, com taxas
operacionais. Uma das principais mudanças do Novo Fies, nessa modalidade, é o compartilhamento
com as universidades privadas do risco do financiamento, que no modelo anterior ficava concentrado
no Governo. Uma outra medida que garante a sustentabilidade do programa é a fixação do risco da
União do fundo garantidor, evitando a formação de passivo para o setor público.
Fies 2 – Na segunda modalidade, o Fies terá como fonte de recursos fundos constitucionais
regionais, para alunos com renda familiar per capita de até 5 salários mínimos, com juros baixos e risco
de crédito dos bancos. Serão ofertadas 150 mil vagas em 2018 para as regiões Norte, Nordeste e CentroOeste.
Fies 3 – Na terceira modalidade, o Fies terá como fontes de recursos o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os fundos regionais de desenvolvimento das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com juros baixos para estudantes com renda familiar per capita mensal
de até 5 salários mínimos. Nessa modalidade, o risco de crédito também será dos bancos. Serão
ofertadas 60 mil vagas em 2018.
Em 2016, foram firmados 203.255 novos contratos. Em 2017, foram ofertadas 230.364 vagas,
tendo sido firmados 170.068 novos contratos, ou seja, uma taxa de ocupação de 73%, além da
renovação de 1.021.856 de contratos de financiamento vigentes. Entre 2016 e 2017, foram firmados
373.323 novos contratos. Desde a instituição do Fies, já foram firmados 2.572.932 de contratos.
Quantidade alcançada: 373.323 financiamentos
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adequação do quadro de pessoal, treinamento e/ou capacitação; Adoção
de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação da meta; Avaliação da estratégia da
política pública e, consequentemente, eventual necessidade de revisão da meta ou de algum de seus
atributos; Compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da
meta; Revisão de normativos legais e/ou regulamentação da legislação.
04KY - Elevar de 180 mil para 400 mil o número de matrículas em cursos de graduação e pósgraduação na modalidade a distância, pelo Sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil), em
todas as áreas do conhecimento, em consonância com o disposto na Meta 12 do Plano Nacional
de Educação.
O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituído pelo Decreto 5.800/2006, para
“o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar
a oferta de cursos e programas de educação superior no País”. A UAB fomenta a modalidade de
educação a distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoia pesquisas em
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metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação.
Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e estimula a criação de centros
de formação permanentes por meio dos polos de educação a distância em localidades estratégicas.
Ao final de 2017, o Sistema UAB computou 218.433 alunos com matrículas ativas,
especificamente 148.788 em graduações e 69.655 nos cursos lato sensu. Do orçamento de 2017, para
manter estes alunos foram aplicados mais de R$ 11,61 milhões para custeio dos cursos e R$ 162,8
milhões em bolsas. Do total apresentado temos 137.629 (63,01%) novas matrículas (alunos que
ingressaram e permaneceram em ofertas de cursos iniciadas em 2017), sendo 72.231 em graduações e
65.398 nas especializações, em todas as áreas do conhecimento. O Sistema representa significativa
contribuição na capacidade de alcance dos objetivos da Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE).
A partir de 2018, o Sistema UAB reservará, no mínimo, 75% das vagas para a formação de
professores em primeira ou segunda licenciaturas, contemplando, em especial, os conteúdos previstos
na Base Nacional Curricular Comum, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e
homologada pelo Ministério da Educação (MEC) em dezembro de 2017. A previsão é ofertar 50 mil
vagas a partir de 2018.
Assim, o alcance desta Meta saltou de 131.694 de matrículas em cursos de graduação e
especialização na modalidade a distância, pelo Sistema UAB, em 2016, para 218.433, em 2017.
Quantidade alcançada: 218.433 matrículas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta.
04KZ - Ofertar 1 milhão de novas bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos
(Prouni).
O Programa Universidade para Todos (Prouni) tem como finalidade a concessão de bolsas de
estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em
instituições de ensino superior privadas. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado
pela Lei nº 11.096/2005 oferece, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem
ao Programa.
Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na
condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos, o
Prouni conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transparência e
segurança ao processo. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com
melhores desempenhos acadêmicos.
No primeiro semestre de 2017, foram ofertadas 214.236 novas bolsas e, no segundo semestre,
147.815, totalizando 362.051 novas bolsas durante o ano de 2017, das quais 240.858 foram ocupadas,
ou seja 66%. Durante o período do PPA, já foram ofertadas mais de 691 mil novas bolsas do Prouni.
O Programa possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos estudantes nas
instituições, como a Bolsa Permanência, que beneficiou, em 2017, uma média mensal de 8.334 mil
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bolsistas, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que, no ano, possibilitou a 8.950 bolsistas
parciais do Prouni o financiamento da parte da mensalidade não coberta pela bolsa.
O Prouni já atendeu, desde sua criação até 2017, mais de 2,2 milhões de estudantes, sendo 70
% com bolsas integrais.
Quantidade alcançada: 691.231 bolsas
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.
Iniciativas Individualizadas (Objetivo 1010)
06RK - Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA
A Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA - foi criada pela Lei nº
12.189 de 10 de janeiro de 2010. Está sediada na cidade de Foz do Iguaçu/PR, estando estruturada em
cinco unidades acadêmico-administrativas, a saber: Unidade Parque Tecnológico Itaipu, Unidade
Jardim Universitário, Unidade administrativa Vila A, Unidade Rio Almada e Unidade Almoxarifado.
Em 2017, ofertou 29 cursos de graduação (3.250 alunos) e 13 de pós-graduação (335 alunos), sendo
nove na modalidade stricto sensu (oito programas de pós-graduação e um doutorado interinstitucional)
e quatro na modalidade lato sensu (três especializações e uma residência multiprofissional). Os
mestrados atenderam 88 bolsistas. Quanto à pesquisa, foram 359 projetos em execução. Na iniciação
científica foram 300 planos de trabalho totalizando 191 bolsas de iniciação à pesquisa. No exercício
financeiro de 2017, o orçamento empenhado na Universidade para despesas de custeio e investimentos
foi de R$ 46.001.185,00.
06RW - Implantação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA
A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) foi criada pela Lei nº
12.824/2013. Em 2017, conseguiu-se avançar na implantação da Unifesspa, principalmente com a
Inauguração de quatro novos prédios, sendo dois situados na cidade de Marabá-PA, e os outros dois
em Rondon do Pará-PA e Xinguara-PA, respectivamente. A Unifesspa, no ano de 2017, ofertou 34
cursos de graduação, 1.284 vagas e 3.799 matrículas na graduação presencial. Atualmente, a
Unifesspa, com 20% de execução física implantada, possui Reitor eleito por seu próprio Conselho
Universitário (Consun), por isso, não mais perdura a tutoria inicialmente mantida com a Universidade
Federal do Pará (UFPA), apesar de o processo de implantação não ter finalizado. Em 2017, foram
empenhados R$ 36.345.020,53 em custeio e investimentos da universidade. No que tange à
infraestrutura, a Unifesspa concluiu a construção de 24.106,93 m². As obras em andamento somam
área de 17.752,63 m². A estimativa pressupõe que, na plena implantação, haja 113.619,5 m² de área
construída. Em seu quadro, há 345 servidores da carreira de professor do magistério superior e 253 da
carreira de técnico-administrativo em educação. A conclusão do processo de implantação, por sua vez,
ensejará, por estimativa, a existência de 666 professores e 629 técnicos.
06RX - Implantação da Universidade Federal do Cariri – UFCA
A Universidade Federal do Cariri - UFCA foi criada pela Lei nº 12.826, de 05 de junho de 2013,
a partir do desmembramento da Universidade Federal do Ceará – UFC, tem sede em Juazeiro do Norte,
e seu estatuto encontra-se em fase final de análise pelo Ministério da Educação. A instituição encontraRelatório de Gestão Consolidado SE/MEC
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se com as atividades acadêmicas de graduação e pós-graduação em pleno funcionamento e possui sede
própria. Em 2017, foram empenhados R$29.011.323,00 para custeio e investimentos da universidade.
No âmbito da ação de Implantação da Universidade Federal do Cariri (14XP), foram concedidas bolsas
de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como, a contratação de serviços de água, energia,
vigilância e a realização de uma obra no campus Brejo Santo (reforma e ampliação).
Em 2017, por meio Sistema de Seleção Unificada (SiSU), a UFCA ofertou 740 vagas para seus
cursos e todas foram preenchidas. A UFCA ofertou os seguintes cursos de graduação: Agronomia,
Administração, Administração Pública, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais,
Filosofia, História, Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, Design de Produtos,
Matemática, Jornalismo, Medicina e Música.
Em atendimento às demandas da sociedade e em consonância com os Planos Nacional de
Educação (PNE), para o período 2014 a 2024, e o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), para o
período de 2011 a 2020, que estabelecem os objetivos previstos para o desenvolvimento da educação
no país, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a UFCA estabeleceu em seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), aprovado pela Resolução nº 38/2017/Consup-UFCA, a criação
de novos cursos de graduação nas áreas de Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Libras
(Língua Brasileira de Sinais), Matemática Computacional, Design, Medicina Veterinária, Geologia,
Pedagogia e Psicologia.
A Universidade Federal do Cariri conta com os seguintes cursos de pós-graduação stricto sensu
em nível de mestrado: a) Programa de Pós-Graduação Multicêntrico na área de Bioquímica e Biologia
Molecular; b) Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável; c) Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional; c) Mestrado Profissional em Biblioteconomia. Possui ainda os
seguintes cursos de pós-graduação lato sensu: a) Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral;
b) Programa de Residência Médica em Clínica Médica; c) Programa de Residência Médica em
Ginecologia e Obstetrícia; d) Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade;
e) Programa de Residência Médica em Patologia; f) Gestão em Ambientes de Informação; g) Inovação
Social em Economia Solidária; h) Permacultura.
06RY - Implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFESBA
A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFESBA) foi criada pela Lei nº 12.818 de 05 de
junho de 2013 e está sendo implantada na região sul e extremo sul da Bahia, região que não havia
presença de Universidades Federais. A UFSB conta com três Campus: Campus Jorge Amado na cidade
de Itabuna, onde está localizada a Reitoria e a área Tecnológica e Agroflorestais; Campus Sosígenes
Costa na cidade de Porto seguro, área das Artes e Humanidades e o Campus Paulo Freire na cidade de
Teixeira de Freitas, área da Saúde. A UFSB teve sua aula inaugural em 2014 e em 2017 a instituição
ofertou 480 vagas e 2.947 estudantes matriculados. Os valores empenhados para custeio e
investimentos, em 2017, foram de R$ 26.891.608,00.
A UFSB teve no exercício de 2017 muitas realizações:
- Estatuto aprovado pela SERES/MEC, o qual foi encaminhado ao MEC dentro do prazo, ou
seja, 180 dias após da lei de criação da UFSB, mas só aprovado do mês de outubro de 2017;
- Regimento Geral em fase final de elaboração com uma primeira minuta concluída no final do
exercício 2017 a ser encaminhada ao Conselho Universitário no primeiro quadrimestre de 2018;
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- Conclusão das eleições para todos os cargos eletivos de Reitor(a)/Vice-Reitor(a), o qual
encontra-se no MEC esperando o preenchimento dos mencionados cargos como prevê a legislação
vigente, e também dos cargos de Decanos(as)/Vice-Decanos(as) das 9 (nove) Unidades Universitárias
da instituição, todos eleitos e nomeados com portarias de posse;
- Realização da primeira seleção dos alunos concluintes do primeiro ciclo, Bacharelados
Interdisciplinares (BIs) e Licenciaturas Interdisciplinares (Lis), nas áreas de saúde, artes, humanidades,
ciências naturais e tecnológica, para os cursos profissionalizantes de segundo ciclo: Medicina,
Psicologia, Saúde Coletiva, Direito, Antropologia, História, Engenharias com início das suas
atividades acadêmicas no decorrer de 2018. Todos estes cursos com seus Projetos Pedagógicos de
Cursos finalizados;
- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em fase final de elaboração com previsão de
aprovação por parte do Conselho Universitário (CONSUNI) no decorrer do primeiro quadrimestre de
2018;
- Obteve quatro programas de pesquisa e pós-graduação aprovados pela CAPES: estado e
sociedade, saúde da família, ensino e relações étnico-raciais e ciência e tecnologia ambiental e outros
ainda estão em análise com perspectiva de aprovação em 2018;
- Está em fase avançada de construção o bloco pedagógico de salas de aula e laboratórios
básicos para atender, em parte, os cursos de graduação do primeiro e segundo ciclos do campus Jorge
Amado em Itabuna, o qual, quando concluído, contará com 23 salas de aula, auditório, laboratórios e
espaço administrativo. Além desse, também foram licitadas e iniciadas as obras do bloco pedagógico
Sosígenes Costa em Porto Seguro e também do campus Paulo Freire em Teixeira de Freitas, com
auditório, salas de aula e laboratórios básicos para atender, em parte, os cursos de graduação do
primeiro e segundo ciclos, portanto trata-se de obras fundamentais e estratégicas para expansão e
implantação da UFSB;
- Nos três campi da UFSB as bibliotecas possuem acervo completo para todos os cursos de
primeiro ciclo e está em fase de aquisição do acervo para os cursos de segundo ciclo;
- Realização de concursos públicos para servidores técnico-administrativos e docentes;
Dentre os desafios enfrentados (legislação, operacional, recurso, evento natural etc.), destacamse: as dificuldades na recomposição do orçamento, principalmente por estar em fase de implantação; a
necessidade de liberação de novas vagas de técnico-administrativos e docentes, tendo em vista que o
quadro de efetivos da UFSB conta com 37% de técnicos administrativos e 27% de docentes conforme
previsto na Lei de criação 12.818/13; a liberação de recursos para conclusão dos três núcleos
pedagógicos em andamento (um em cada campi); e a liberação de recursos para aquisição de
equipamentos e materiais permanente como por exemplo equipamentos para laboratórios, acervo
bibliográfico.
06RZ - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Roraima
Em 2017, não houve execução orçamentária para a implantação dessa iniciativa (Ação 156W).
06S0 - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Tocantins
Em 2017, não houve execução orçamentária para a implantação dessa iniciativa (Ação 156X).
Foi iniciado o processo licitatório do Projeto de Implantação do Hospital Universitário da Universidade
Federal do Tocantins, com base em previsão orçamentária do PPA 2016-2019, com valor inicialmente
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orçado em R$ 252 milhões. Inicialmente foi realizado processo licitatório para elaboração do projeto
arquitetônico em 2014. O processo foi realizado e concluso, e totalizou o custo de R$ 2,4 milhões. A
sessão do pregão 01/2015, referente à contratação da empresa para realizar a construção do Hospital
Universitário, já foi realizada e comunicado o resultado ao vencedor, entretanto encontra-se suspensa
por decisão judicial do TRF1 até a apreciação do mérito pelo Colegiado deste Tribunal.
06S1 - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Rondônia
Em 2017, não houve execução orçamentária para a implantação dessa iniciativa (ação 156Z).
06S2 - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre
Em 2017, não houve execução orçamentária para a implantação dessa iniciativa (ação 157A).
06S3 - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá
O valor total da obra do Hospital Universitário da UNIFAP é de R$ 172 milhões. Assim, em
2017, até a 11ª medição, foi executado e medido o valor de R$ 34.795.909,01 - o equivalente a 20,23%
do valor da obra. Deste modo, conforme cronograma físico-financeiro e acompanhamento "in loco", a
obra está em execução com aproximadamente cerca de 407 funcionários, encontrando-se executado
quase 90% da fundação, 70% da superestrutura e do reservatório elevado, além de já executado parte
da alvenaria e estrutura da cobertura do setor destinado a Apoio Técnico Logístico e Patologia Clínica.
Considerada a maior construção da história do Amapá na área de saúde, a unidade conta com
um orçamento de R$ 200 milhões para suas obras, que estão adiantadas em seis meses em relação ao
cronograma inicial. O hospital deve ser concluído até 2019. Os projetos básicos e executivos foram
contratados pela universidade com assistência técnica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(Ebserh), órgão vinculado ao Ministério da Educação, por meio da Organização das Nações Unidas de
Serviços para Projetos (Unops). As fundações da primeira etapa e laje já estão concluídas. Quando
inaugurado, o HU, além de oferecer atendimento de média e alta complexidades, será um importante
espaço de aprendizado e desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão para vários cursos da Unifap.
O projeto prevê que, ao estar em pleno funcionamento, o HU da Unifap terá disponíveis 240 leitos
clínicos, 60 leitos de UTI, 60 consultórios e dez salas cirúrgicas, além de triagem especializada com
urgência e emergência referenciadas. A estimativa é que sejam realizadas, diariamente, até 1.920
consultas, 719 exames de patologia clínica e 35 de ultrassom. A unidade poderá comportar até 1.180
internações mensais.
Ressalta-se que, em 2017, não houve execução orçamentária para a implantação dessa iniciativa
(ação 157B).
06S4 - Construção de Prédios do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Para a implementação dessa iniciativa (ação 148G), no exercício de 2017, foi alocado o valor
total de R$ 176.071.196,00 para a continuidade das obras dos prédios do Anexo I, Anexo II e do
Edifício Garagem. Neste exercício foi pago o valor de R$ 137.152.337,14 para a obra dos prédios dos
Anexos I e II, representando 26,85% do valor total dos recursos programados para o empreendimento
destas edificações, tendo-se por base os valores dos contratos firmados no exercício de 2013 somados
aos reajustes de 2013/2014, de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, que somam o valor atual de R$
510.850.512,49, para estas edificações. O valor e o percentual de pagamento realizado no exercício de
2017, somado aos valores e aos percentuais de realização nos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 2016
totalizaram R$ 383.428.783,89, que representa 75,06% do total dos valores contratados e atualizados
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até a data. O valor e prazo de execução se encontram dentro do cronograma físico financeiro
replanejado, com programação para a realização das entregas em três etapas, sendo: março de 2018,
Anexo II, julho de 2018, Anexo I e dezembro de 2018, Garagem II. O contrato firmado em 17/11/2014
para a construção da edificação do prédio do Edifício Garagem II, no valor de R$ 9.712.000,00, teve o
Termo de Início das obras liberado em 19/12/2016. Este contrato foi aditivado pelo valor de R$
1.079.974,40 atualizando o valor do contrato para R$ 10.791.974,40. No exercício de 2017, foram
pagos R$ 5.076.496,18, representando 47,04% do valor total dos recursos programados para a
edificação do prédio. O projeto de construção dos prédios dos Anexos I e II e do prédio Garagem II
tem programação de conclusão no exercício de 2018 considerando-se a liberação dos limites para
empenho do crédito alocado na Lei Orçamentária do exercício de 2018, Ação 148G, no valor de R$119
milhões.
Na conclusão das obras de edificações dos prédios dos Anexos I e II haverá um substancial
aumento na capacidade de atendimento do HCPA. A partir deste novo dimensionamento de suas
instalações físicas, o hospital terá maior capacidade operacional para desempenhar sua missão frente
às necessidades de pacientes de alta complexidade do município de Porto Alegre e do Estado do Rio
Grande do Sul, pois oportunizará o acesso a um Hospital Universitário com sua infraestrutura física
adequada as atuais normativas aplicadas às instituições terciárias de saúde.
A previsão é de que o hospital contemple no Anexo I: Emergência; Bloco Cirúrgico e Centro
Cirúrgico Ambulatorial, com 40 salas; Centro de Tratamento Intensivo, com 95 leitos; Hemodinâmica,
com 4 salas; Recuperação Pós Anestésica, com 90 leitos e 60 poltronas de recuperação; e
estacionamentos nos dois subsolos, com um total de 504 vagas e mais 5 vagas para portadores de
necessidades especiais. No Anexo II: Hemodiálise, atual 19 poltronas, 34 leitos para adultos e dois
leitos pediátricos; Hospital-Dia, atual seis poltronas, futuro 16 leitos adultos; Endoscopia, atual cinco
leitos, futuro 10 leitos; Fisiatria; Infraestrutura administrativa para ensino e eventos; e dois subsolos
com 210 vagas para automóveis e 18 vagas para motocicletas e novos bicicletários.
Todo o entorno dos novos prédios contará com projeto paisagístico, privilegiando amplos
espaços verdes. Após a conclusão das edificações dos prédios dos Anexos I e II, haverá a liberação de
áreas no prédio principal, proporcionando uma melhor readequação dos serviços assistenciais,
contribuindo para a excelência no atendimento e qualificando as especialidades médicas e de
enfermagem. Assim, o HCPA poderá ofertar para o município de Porto Alegre e arredor, um serviço
referencial. Além de ampliar a infraestrutura dedicada ao ensino e à pesquisa.
06S5 - Implantação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora
Em 2017, não houve execução orçamentária para a implantação dessa iniciativa (ação 14IM).
A ampliação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora – Unidade Dom
Bosco, foi concebida de modo a promover a integração de todas as unidades de atendimento em um
único espaço, sendo o complexo hospitalar integrado às novas instalações da Faculdade de Medicina
da UFJF. O projeto prevê a construção de unidades ambulatoriais, unidade hospitalar, passarelas de
interligação entre os blocos e estação de tratamento de esgoto. A área do complexo totaliza
aproximadamente 54 mil metros quadrados.
Todos os Blocos estão com estruturas concluídas, exceto o Bloco da Radioterapia que foi
aditado ao longo do contrato. Porém, as fases de vedação, acabamentos e instalações (elétricas,
hidráulicas e de ar condicionado) não estão concluídas nos seguintes blocos: Unidade Hospitalar;
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Centro de Parto Natural; Centro de Convivência e Centro Ecumênico; Entrada de funcionários;
vestiários; centro de estudos e ambulatórios; Farmácia, ambulatórios; endoscopia; odontologia e
administração; e Centro de Atenção Psicossocial. A estação de tratamento de esgoto está apenas com
a base concluída e a construção das passarelas não foram iniciadas, assim como a infraestrutura no
entorno dos blocos. O Bloco dos ambulatórios está em fase de conclusão.
06YE - Implantação da Universidade Federal da Zona Leste de São Paulo
Os projetos de criação de novas Universidades e novos câmpus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
06YG - Implantação da Universidade Federal de São José do Rio Preto
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
06YH - Implantação da Universidade Federal do Seridó
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
06YJ - Implantação da Universidade Federal de Bauru (UNIFEB)
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
06YK - Implantação da Universidade Federal do Araripe
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Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
06YL - Implantação da Universidade Federal do Delta
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
06YM - Implantação da Universidade Federal do Vale do Itajaí
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.

06YN - Implantação da Universidade Federal Camponesa do Brasil
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
06YO - Implantação da Universidade Federal do Norte do Paraná (UFNPR)
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
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de Cursos – IGC. Ressalta-se que inexiste, no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
07BY - Implantação da Universidade Federal do Sertão da Paraíba (UFSPB)
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
07BZ - Implantação da Universidade Federal da Baixada Maranhense
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
07C3 - Implantação da Universidade Federal do Norte e Nordeste de Goiás
Os projetos de criação de novas Universidades e novos campus demandam previsão
orçamentária para investimentos em infraestrutura e custeio, além da expansão do quadro de pessoal.
Tais projetos devem contemplar parâmetros acadêmicos e socioeconômicos, fundamentais para
garantia de processo de consolidação da expansão com qualidade e sustentabilidade no longo prazo.
Além disso, devem ser vinculados às Universidades tutoras que atendam aos critérios do Índice Geral
de Cursos – IGC. Ressalta-se que, inexiste no âmbito da Secretaria de Educação Superior, proposta
relacionada a criação da referida Universidade, bem como previsão orçamentária para custear a
presente iniciativa.
Financiamentos Extraorçamentários (Objetivo 1010):


PROUNI - Programa Universidade para Todos: Isenção do tributo à instituição privada de ensino
superior, com ou sem fins lucrativo, que aderir ao PROUNI. A isenção recairá sobre a receita
auferida e será calculada na proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas.

OBJETIVO: 1011 - Aprimorar os processos de gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas
de ensino, considerando as especificidades da diversidade e inclusão, em cooperação com os entes
federados, estimulando a participação social, e considerando as metas estabelecidas no Plano
Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação
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Quadro – Metas do Objetivo 1011

Descrição
Código
Programa

Identificação do Objetivo
Aprimorar os processos de gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas de ensino, considerando as especificidades da
diversidade e inclusão, em cooperação com os entes federados, estimulando a participação social, e considerando as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
1011
26000 - Ministério da Educação
Órgão
Educação de qualidade para todos
2080
Código
Metas Quantitativas não Regionalizadas

Sequencial

1

2
3
4
5
6
Fonte: Siop.

Descrição da Meta
Unidade Medida
Prevista 2019
Realizada até 2017
04LJ - Implementar a política de gestão da
Educação Escolar Indígena por meio da
ampliação de 25 para 41 territórios
Territórios
41
25
etnoeducacionais (TEEs) em regime de
colaboração com os sistemas de ensino.
Metas Quantitativas Regionalizadas
Objetivo não possui metas com esta classificação
Metas Qualitativas
04L9 - Criação e disponibilização de sistemas informacionais e gerenciais integrados, em colaboração com os sistemas de
ensino, visando ao aprimoramento da gestão e da avaliação educacionais.
04LA - Fortalecer a gestão escolar por meio da criação e disponibilização de mecanismos que facilitem a interpretação
pedagógica dos resultados de testes educacionais e a interlocução com a sociedade.
04L8 - Implementar o Plano de Ações Articuladas 2015-2018, pactuando com as secretarias de educação de estados,
Distrito Federal e municípios a execução de metas dos planos subnacionais consonantes ao Plano Nacional de Educação.
04L7 - Promover, em cooperação federativa, o aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa, considerando o
princípio constitucional da gestão democrática, em consonância com o disposto na Meta 19 do Plano Nacional de
Educação.
04L6 - Realizar o monitoramento e a avaliação do Plano Nacional de Educação.

O Ministério da Educação (MEC) considera imprescindível a implementação de políticas
públicas que aprimorem a gestão educacional, incluindo ampla articulação entre os entes federativos.
Nesse sentido, o MEC vem desenvolvendo um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento das
relações colaborativas com órgãos executivos, normativos e de controle social dos sistemas de ensino,
bem como mobilizando diferentes setores para a construção de consensos sucessivos em torno dos
temas estruturantes desse sistema.
Diante da aprovação da Lei do Plano Nacional de Educação (PNE), o MEC, em conjunto com
o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), presta assistência técnica aos estados, Distrito Federal e municípios
para a elaboração ou adequação e monitoramento e avaliação de seus respectivos planos de educação,
em consonância com o PNE, no prazo estipulado pela lei.
O Plano de Ações Articuladas (PAR), criado pelo Governo Federal em 2007, é um instrumento
de planejamento plurianual que tem como finalidade auxiliar estados, Distrito Federal e municípios no
planejamento de suas políticas educacionais, sendo um canal de comunicação permanente entre os
entes federados e o Ministério. O primeiro ciclo do PAR compreendeu o período de 2007 a 2010,
enquanto o segundo ciclo compreendeu o período de 2011 a 2014.
A partir de 2015 iniciaram-se as ações para a estruturação de um novo ciclo do PAR, para o
período de 2016 a 2019. Esse terceiro ciclo do PAR está alinhado às metas previstas no Plano Nacional
de Educação (PNE), 2014-2024, o principal normativo das políticas públicas educacionais brasileiras
para os próximos anos. Além disso, com a finalidade de melhorar a interatividade com os usuários e o
conteúdo, algumas melhorias foram implementadas tanto na interface quanto na utilização do Sistema
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Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) – Módulo PAR, permitindo aos gestores
acesso a elementos úteis ao diagnóstico de suas redes e a gestão da educação em estados e municípios.
Em 2016, quando se iniciou o novo ciclo do PAR, 2.505 municípios, 25 estados e o Distrito
Federal realizaram o preenchimento do diagnóstico de suas redes no PAR. Em 2017, 4.580 municípios,
26 estados e o Distrito Federal, concluíram o levantamento de informações e o preenchimento do
diagnóstico de suas redes de ensino. Desta forma, espera-se, em 2018, que 99% dos estados e
municípios tenham concluído o seu diagnóstico e elaborado seus planos de ação. O PAR, ainda, passará
por melhorias nas formas de acesso às ações de assistência técnica e financeira, de maneira a enfatizar
a dimensão apoio ao planejamento de estados e municípios e proporcionar maior previsibilidade para
a execução das ações de assistência. Também serão disponibilizadas novas visualizações de
informações para subsidiar o planejamento e a gestão de estados e municípios.
O Plano Nacional de Educação (PNE), em seu artigo 11º, preconiza sobre o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica, o qual deverá contemplar indicadores de rendimento escolar e de
avaliação institucional. Para a avaliação institucional, há elencados, entre outros fatores, os “processos
de gestão”. Em relação aos processos de gestão, realizaram-se, em 2017, estudos técnicos para a
construção de base de conhecimento e instrumento de autoavaliação da Gestão de Unidades Escolares
do Ensino Fundamental/Anos Iniciais, de forma a identificar, mapear e construir referenciais de
qualidade da gestão escolar.
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) tem como objetivo realizar um
diagnóstico do sistema educacional brasileiro e de fatores associados ao desempenho do estudante. As
informações produzidas visam subsidiar a formulação, a reformulação e o monitoramento das políticas
de educação nas esferas municipal, estadual e federal, contribuindo para a melhoria da qualidade,
equidade e eficiência do ensino de crianças e de jovens brasileiros. Atualmente, o Saeb avalia o 3º, 5º
e 9º anos do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio. Em 2017 houve aplicação do Saeb para
o 5º e 9º anos do ensino fundamental e para a 3ª série do ensino médio, conforme estabelecido na
Portaria nº 564/2017.
No que tange ao fortalecimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), o MEC, em conjunto com o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), atua para auxiliar na gestão das universidades federais no sentido
de incentivar políticas pedagógicas inovadoras que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino.
Assim, em 2017, o MEC organizou o I Seminário sobre Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, com
o objetivo de ampliar o debate e compartilhar experiências realizadas pelas universidades federais
voltadas à melhoria da qualidade do ensino superior. O público-alvo foram os Pró-reitores de
graduação e os professores das instituições que estivessem vinculados diretamente às temáticas eleitas
para compor os núcleos de compartilhamentos em que se dividiu o seminário. Participaram, ainda,
diversas entidades que dialogam com o MEC face a relação sistêmica entre os diferentes níveis
educacionais que compõem o sistema nacional de educação. O MEC também organizou reunião de
trabalho sobre educação a distância (EAD) com o objetivo de apreciar a Legislação vigente sobre oferta
de EAD e seu impacto nas instituições federais de educação superior (Ifes), considerando os seguintes
aspectos: a legislação interna da EAD nas Ifes, valorização do esforço docente na EAD, o “lugar da
EAD” na estrutura da universidade, ações de EAD nas Ifes e o custo/aluno EAD.
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Também, para o fortalecimento do Sinaes, houve alinhamento técnico para elaboração dos
instrumentos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Em 2017, foram produzidas
instruções para ledor aplicáveis nas provas cujas áreas se identificou solicitação de auxílio para leitura
a estudantes com deficiência visual. Além dos 44 cadernos regulares, foram aprovados 21 cadernos de
prova superampliada, 12 cadernos com prova ledor e 6 cadernos de prova em Braille.
Em relação à modernização do sistema Banco Nacional de Itens (BNI), funcionalidades para
um novo sistema foram priorizadas e definidas considerando os principais testes do Inep, dentre os
quais se destacam o Enade, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por
Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) e a Avaliação Nacional Seriada dos
Estudantes de Medicina (Anasem).
A avaliação da pós-graduação se consolidou como atividade fundamental para a indução e
expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), servindo de instrumento para a comunidade
universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados
nacionais. Os resultados da avaliação servem de base para a formulação de políticas para a área de pósgraduação, bem como para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas de estudo, auxílios,
apoios). Desenvolvidas no âmbito de 49 áreas de avaliação, tais atividades são realizadas com a
colaboração de consultores ad hoc, garantindo a devida análise de propostas de cursos novos e a
certificação periódica da qualidade dos programas (Avaliação Quadrienal).
As atividades avaliativas realizadas ao longo do ano de 2017 tiveram como principal objetivo
a avaliação periódica dos programas de pós-graduação, mas também foram realizadas atividades
referentes à entrada de novos cursos no sistema, contabilizando cerca de 350 consultores atuando em
67 reuniões de análise, reconsideração e diligências, assim como em 10 visitas in loco. No âmbito da
avaliação periódica, os primeiros meses do ano foram dedicados a cerca de 140 reuniões preparatórias,
com participação de aproximadamente 1.100 consultores ad hoc. A partir desse trabalho, em julho e
agosto de 2017, foi realizada a parte mais intensa da Avaliação Quadrienal, quando reuniram-se
aproximadamente 1.600 consultores ad hoc distribuídos em 77 comissões para avaliar 4.175 Programas
de Pós-Graduação stricto sensu no País. Na avaliação periódica anterior, realizada em 2013,
participaram 1.193 consultores para avaliar 3.337 programas de pós-graduação.
A partir da referida avaliação, o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES)
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) se reuniu por duas semanas
para concretizar a primeira fase dos trabalhos, sendo facultada às instituições a apresentação de pedido
de reconsideração. Cerca de 900 pedidos foram então objeto de deliberação por aproximadamente 450
consultores distribuídos em 49 comissões, e sua análise foi mais uma vez consolidada pelo CTC-ES,
antes da divulgação dos resultados, em dezembro de 2017. Cabe destacar que os resultados dessa
iniciativa fundamentam a deliberação do CNE sobre quais cursos obterão a renovação de
reconhecimento para a continuidade de funcionamento.

Metas 2016-2019 (Objetivo 1011)
04L9 - Criação e disponibilização de sistemas informacionais e gerenciais integrados, em
colaboração com os sistemas de ensino, visando ao aprimoramento da gestão e da avaliação
educacionais.
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Com vistas ao aprimoramento da gestão e da avaliação educacionais, por meio da
disponibilização de sistemas informacionais e gerenciais integrados, o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) continuou seus esforços na direção de armazenar suas
bases de dados no ambiente institucional Oracle, tornando os dados oficiais sobre as avaliações
realizadas pelo Instituto mais seguros e confiáveis.
Nesse mesmo contexto, iniciou-se as discussões internas para a organização e estruturação de
layout de bases de dados referentes aos Indicadores de Qualidade da Educação Superior. Com essa
ação garante-se o histórico de qualquer alteração nos dados, a rápida identificação das bases de dados
oficiais adotadas no cálculo de cada Indicador de Qualidade da Educação Superior e permite-se aos
pesquisadores internos e externos ao Instituto o acesso aos dados sigilosos de forma ágil, controlada e
segura.
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.
04LA - Fortalecer a gestão escolar por meio da criação, disponibilização e aprimoramento de
mecanismos que facilitem a interpretação dos resultados de avaliação educacional e a
interlocução com a sociedade.
No que diz respeito ao fortalecimento da gestão escolar por meio de mecanismos que facilitem
a interpretação pedagógica dos resultados de testes educacionais e a interlocução com a sociedade,
destaca-se as ações de divulgação dos resultados das avaliações que compõem o Sistema de Avaliação
da Educação Básica (Saeb) realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).
Em 2017, deu-se início à disseminação dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA), aplicada em 2016. A divulgação dos resultados finais foi aberta pela disponibilização do
Boletim Escolar, em sistema aberto, para que as escolas tivessem acesso às informações coletadas no
âmbito da avaliação externa em questão: Indicador de Nível Socioeconômico (Inse), formação docente,
níveis de proficiência em leitura, escrita e matemática e comparativo de escolas similares, municípios
e estados.
Outra ferramenta de divulgação utilizada foi o Painel Educacional, plataforma que congrega
informações a respeito da trajetória dos estudantes, contexto de oferta da educação básica e da
participação dos estudantes e escolas nas avaliações. No Painel é possível encontrar os resultados
referentes à ANA, realizada no ano de 2016, bem como os resultados das avaliações aplicadas aos anos
inicias e finais do ensino fundamental e ensino médio, coletados pela Prova Brasil (Anresc) e pela
aplicação amostral (Aneb), no ano de 2015. A Plataforma conta, ainda, com o Painel Série Histórica,
que disponibiliza informações sobre as médias e resultados por nível de proficiência das redes estaduais
e municipais.
A fim de oferecer subsídios ainda mais contextualizados aos gestores, o Inep divulgará ainda
os relatórios ANA 2016 e Saeb 2005-2015, que se encontram em fase final de produção.
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.
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04LJ - Implementar a política de gestão da Educação Escolar Indígena por meio da ampliação
de 25 para 41 territórios etnoeducacionais (TEEs) em regime de colaboração com os sistemas de
ensino.
O estabelecimento de uma ação articulada entre as entidades partícipes referenciada nas
perspectivas e reivindicações dos povos indígenas é o ponto de partida para construção de um novo
paradigma de gestão da educação escolar indígena, efetivado em um regime de colaboração específico.
Há uma demanda pela construção de um sistema educacional próprio que dê conta da especificidade
das diversas realidades indígenas e que efetive os direitos garantidos nos instrumentos legais e
normativos. No universo projetado de 41 Territórios Etnoeducacionais, destaca-se a diversidade e
complexidade político-administrativa na implementação dessa política, reconhecida pelo Plano
Nacional de Educação (PNE).
Em 2017, manteve-se o quantitativo de 25 Territórios Etnoeducacionais (TEE) pactuados em
anos anteriores – Rio Negro; Baixo Amazonas; Juruá/Purus; Cone Sul; Povos do Pantanal; A’uwẽ
Uptabi; Xingu; Yby Yara; Ixamná; Alto Solimões; Vale do Javari; Cinta-Larga; Médio Solimões;
Pykakwatynhre; Tapajós e Arapiuns; Timbira; Tupi Mondé; Tupi Tupari; Tupi Txapakura; Vale do
Araguaia; Yjhukatu; Médio Xingu; Yanomami e Ye’kuana; Potyrõ; Serra Negra, Berço Sagrado. Três
TEEs estão em processo de implementação – Nambikwara; Oiapoque; Tenetehar Waywy Zemu’ e
Haw – Tembé e Ka’apor. E 13 TEEs encontram-se em fase de consulta – Litoral Sul-M’bya Guarani;
Guajajara; Paraíba e Rio Grande do Norte; Parque do Tumucumaque e Wajãpi; Acre; RoraimaLavrado; Médio Norte Haliti-Paresi; Alagoas e Sergipe; Baixada Cuiabana; Bakairi; Kayabi e Apiaká;
Noroeste do Mato Grosso; e Povos do Sul – Kaingang, Xetá, Xokleng e Charrua.
Em 2017, durante a realização das Conferências Regionais da II Conferência Nacional de
Educação Escolar Indígena (CONEEI), foram realizadas reuniões com os componentes das Comissões
dos TEEs com o objetivo de fazer uma avaliação da implementação da política dos TEEs em geral e,
de modo específico, uma atualização dos planos de ação de cada um deles, e traçar estratégias de
continuidade. Nas Conferências Regionais onde não há TEE pactuado, foram feitas palestras sobre o
atual estágio da implementação da política.
Dentro da lógica de cooperação e atendendo ao Decreto nº 6.861/2009, que dispõe sobre a
educação escolar indígena e define sua organização em territórios etnoeducacionais (TEEs), foi
constituída uma rede específica para promover a avaliação das práticas político-pedagógicas e
gerenciais no âmbito dos TEEs mapeados – Cone Sul e Povos do Pantanal (MS), Potyrõ (CE e PI) e
Litoral Sul (ES, RJ, SP, PR, SC, RS) – tendo por interlocutores as secretarias estaduais e municipais
de educação dos respectivos estados articulados com esses TEEs. Além da assistência presencial, está
sendo organizada uma outra dimensão, a distância, relativa ao desenvolvimento e aprimoramento dos
sistemas tecnológicos. A finalidade é aperfeiçoar a gestão de recortes territoriais com ênfase nas ações
de planejamento cooperativo, monitoramento de obras e programas, assistência técnica e comunicação
com gestores municipais e estaduais de educação por meio de aplicativo para dispositivos eletrônicos
móveis com algumas funções do sistema de controle do auxílio educacional (SAE) e do Sistema
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC (Simec) visando, em um primeiro
momento atender e agilizar o trabalho dos técnicos da Rede de Assistência Técnica. A assessoria do
MEC aos avaliadores educacionais nos estados deu-se por meio de videoconferências, um instrumento
que otimizou tempo e minimizou os gastos com viagens. Foram realizadas, no período de janeiro a
novembro de 2017, cerca de 30 videoconferências, com a participação dos estados e também dos
avaliadores educacionais da rede de monitoramento e acompanhamento dos planos de educação.
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Quantidade alcançada: 25 territórios
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão.
04L8 - Implementar o Plano de Ações Articuladas 2016-2019, pactuando com as secretarias de
educação de Estados e Distrito Federal e de prefeituras municipais, o planejamento e a execução
de iniciativas para o alcance de metas dos planos subnacionais consonantes ao Plano Nacional de
Educação.
O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma ferramenta para o planejamento plurianual das
políticas de educação, em que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver
ações pedagógicas e de infraestrutura que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e
melhoria das condições escolares da rede pública de ensino.
O primeiro ciclo do PAR compreendeu o período de 2007-2010 e o segundo, o período de 20112014. O terceiro ciclo, com vigência para o período de 2016 a 2019, iniciou sua estruturação em 2015,
sendo alinhado às metas e estratégias do PNE. Nesse novo ciclo, algumas melhorias foram
implementadas na interface e na utilização do Módulo PAR no Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle (Simec). Com o objetivo de melhorar a interatividade com os usuários e seu
conteúdo, foram disponibilizados dados a partir da integração com outros sistemas do MEC permitindo
aos gestores acesso a elementos úteis ao diagnóstico das redes e à gestão da educação em municípios
e estados. Ressalta-se que, em 2016 e 2017, a maioria dos termos de compromisso pactuados no
segundo ciclo foi finalizada pelos gestores e se encontra em fase de envio de prestação de contas. Os
termos de compromisso cujos prazos foram prorrogados se encontram em execução, aguardando
registros de preços nacionais ou realizando licitações para contratação dos itens pactuados.
Para o atual ciclo 2016-2019, registra-se que 5.569 municípios e 26 estados e o Distrito Federal
se cadastraram no PAR. Desses, 4.580 municípios e os 26 estados e o Distrito Federal, concluíram a
etapa de preparação, com levantamento de informações e o preenchimento do diagnóstico de suas redes
de ensino, e estão elaborando os seus planos articulados, voltados para as dimensões da gestão
educacional, formação de profissionais da educação, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura
física e recursos pedagógicos, para os próximos três anos.
Considerando todas as ações apoiadas no âmbito do PAR, somados o 2º e o 3º ciclos, no
exercício de 2016, foram firmados novos termos de compromissos e destinados créditos orçamentários
para 1.791 Secretarias Estaduais de Educação e Prefeituras Municipais, totalizando o valor empenhado
de R$ 1,5 bilhão. Em 2017, foram investidos R$ 1,6 bilhão, beneficiando 2.153 entidades.
Desta forma, espera-se, em 2018, que 99% dos estados e municípios tenham concluído o seu
diagnóstico e elaborado seus planos de ação. O PAR, ainda, passará por melhorias nas formas de acesso
às ações de assistência técnica e financeira, de maneira a enfatizar a dimensão apoio ao planejamento
de estados e municípios e proporcionar maior previsibilidade para a execução das ações de assistência.
Também serão disponibilizadas novas visualizações de informações para subsidiar o planejamento e a
gestão de estados e municípios.
A Constituição Federal preceitua concomitantemente a cooperação federativa e a autonomia
dos entes federativos e determina que os sistemas de ensino se organizem em regime de colaboração.
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Em 2017, foram realizadas reuniões orientativas e organizacionais em 7 estados com base no PNE
dando ênfase no PAR, bem como orientativas na elaboração de Agendas de Ações Regionais de
Educação, nas quais foram acertados acordos de capacitação e assistência técnica específica para
dirigentes municipais e estaduais de educação.
Está em desenvolvimento um módulo do SIMEC específico para monitoramento das áreas para
georreferenciamento e cadastramento de informações estratégicas sobre organizações territoriais. Essa
ferramenta visa a realização de análises comparativas de indicadores de desempenho, por plano de
educação, de forma a instrumentalizar uma avaliação regional do cumprimento de metas e seu
monitoramento ao longo do tempo. O sistema estará habilitado a confrontar planos de conjuntos de
municípios, acusando disparidades, convergências e resultados das médias dos indicadores dos planos
de educação dos municípios vizinhos, de forma a sinalizar, por exemplo, metas a serem priorizadas em
uma dada região. Em 2017, deu-se início ao processo de construção de um ambiente de formação a
distância no qual pretende-se perenizar os processos de formação desenvolvidos nessas ações. Para
tanto, está em elaboração um banco de variado material de apoio para compartilhamento e colaboração
constante à Rede de Assistência Técnica.
Por fim, estão sendo desenvolvidos estudos para o aprimoramento e criação de instrumentos
jurídicos que irão fortalecer, legitimar, acompanhar, controlar e institucionalizar as ações de
cooperação federativa, consolidando assim o papel de copartícipe do MEC no incentivo, apoio e
disseminação das propostas de colaboração que já existem no país, promovendo a organização,
comunicação e planejamento cooperativo qualificado e monitoramento de ações planejadas entre os
entes federados.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta.
04L7 - Promover, em cooperação federativa, o aprimoramento da gestão pedagógica e
administrativa, considerando o princípio constitucional da gestão democrática, em consonância
com o disposto na Meta 19 do Plano Nacional de Educação.
A Meta 19 do Plano Nacional de Educação (PNE) tem como principal objetivo assegurar
condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.
O Ministério da Educação (MEC) desenvolve diversas ações para promover, em cooperação
federativa, o aprimoramento da gestão. Dentre essas ações destaca-se o Plano de Ações Articuladas
(PAR), instrumento de planejamento plurianual, criado em 2007, com a finalidade de auxiliar estados,
Distrito Federal e municípios no planejamento de suas políticas educacionais, sendo um canal de
comunicação permanente entre esses entes federados e o Ministério.
O primeiro ciclo do PAR compreendeu o período de 2007 a 2010, enquanto o segundo ciclo
compreendeu o período de 2011 a 2014. A partir de 2015 iniciaram-se as ações para a estruturação de
um novo ciclo do PAR, para o período de 2016 a 2019. Este terceiro ciclo do PAR está alinhado às
metas previstas no PNE, o principal normativo das políticas públicas educacionais brasileiras para os
próximos anos. Com a finalidade de melhorar a interatividade com os usuários e o conteúdo, algumas
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melhorias foram implementadas tanto na interface quanto na utilização do Sistema Integrado de
Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) – Módulo PAR, permitindo aos gestores acesso a
elementos úteis ao diagnóstico de suas redes e a gestão da educação em estados e municípios.
Em 2016, quando se iniciou o novo ciclo do PAR, 2.505 municípios, 25 estados e o Distrito
Federal realizaram o preenchimento do diagnóstico de suas redes no PAR. Em 2017, 4.580 municípios,
26 estados e o Distrito Federal, concluíram a etapa de preparação, com levantamento de informações
e o preenchimento do diagnóstico de suas redes de ensino. Desta forma, espera-se, em 2018, que 99%
dos estados e municípios tenham concluído o seu diagnóstico e elaborado seus planos de ação. O PAR,
ainda, passará por melhorias nas formas de acesso às ações de assistência técnica e financeira, de
maneira a enfatizar a dimensão apoio ao planejamento de estados e municípios e proporcionar maior
previsibilidade para a execução das ações de assistência. Também serão disponibilizadas novas
visualizações de informações para subsidiar o planejamento e a gestão de estados e municípios.
Ressalta-se que a meta de promover, em cooperação federativa, o aprimoramento da gestão
pedagógica e administrativa, perpassa diversas áreas do MEC, pois trata, dentre outros aspectos: da
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho; da formação
aos conselheiros; dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); dos
conselhos de alimentação escolar; dos conselhos regionais; dos Fóruns Permanentes de Educação; do
fortalecimento de grêmios estudantis, associações de pais, conselhos escolares e conselhos municipais
de educação; e dos programas de formação de diretores e gestores escolares.
O Fórum Nacional de Educação (FNE) é um espaço de interlocução entre a sociedade civil e o
Estado brasileiro, cuja composição e funcionamento estão amparados na Portaria MEC nº 577/2017, e,
também, em lei federal a partir da sanção da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação (PNE). Ao FNE, nos termos do art.6º da referida lei, compete acompanhar a execução do
PNE e o cumprimento de suas metas, assim como promover a articulação e coordenação das
conferências de educação.
Para tanto, o MEC atua em articulação com o FNE e envida esforços para apoiar
financeiramente as suas ações, financiando as reuniões ordinárias e extraordinárias com passagens e
diárias do colegiado, totalizando, em 2017, o montante de R$ 79,3 mil. Também, em 2017, destaca-se
a atuação do MEC junto ao FNE na organização das etapas estaduais da 3ª Conferência Nacional de
Educação (Conae/2018), transferindo o montante de aproximadamente R$ 4,9 milhões para os estados.
O valor em questão foi repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), via
Plano de Ações Articuladas PAR.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta.
04L6 - Realizar o monitoramento e a avaliação do Plano Nacional de Educação.
Para atender ao disposto no Plano Nacional de Educação (PNE), o INEP tem publicado estudos
para aferir a evolução do cumprimento das metas, tendo também desenvolvido várias ações visando
subsidiar o monitoramento e a avaliação do PNE.
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Em 2015, foi publicado o documento “PNE – Linha de Base”, que apresentou uma
contextualização da situação de cada uma das metas do Plano, com os dados disponíveis à época. A
publicação foi apresentada ao Fórum Nacional de Educação, com a participação de representantes do
Conselho Nacional de Educação, Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, do MEC e de entidades científicas da área educacional. A publicação foi submetida à Consulta
Pública e debatida com representantes da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação, o que permitiu reunir subsídios para o aperfeiçoamento dos indicadores selecionados para
o monitoramento do PNE.
Em 2016, foi publicado “Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio
2014-2016”, apresentando os indicadores selecionados para o monitoramento, com uma série histórica
que descreve as tendências pregressas, uma análise das mudanças recentes e desagregações que
permitem uma compreensão acerca das desigualdades que subsistem em relação à meta. Com essa
publicação, o Inep entregou à sociedade uma análise atualizada sobre a evolução do cumprimento das
metas nacionais e permitiu dimensionar os desafios que se impõem para o alcance dos objetivos
traçados. A cada dois anos, a publicação será atualizada e, em conjunto com outros indicadores e
estudos divulgados pelo Inep, permitirá um acompanhamento sistemático do PNE.
Também em 2016, foi lançada a série PNE em Movimento, com o objetivo de divulgar estudos
e pesquisas sobre as metas, as estratégias, os programas e as políticas relacionadas ao Plano e, assim,
contribuir para o seu monitoramento e avaliação. Em 2017, desenvolveram-se vários estudos
relacionados ao monitoramento do PNE e foi criada uma página, no portal do Inep, destinada à
divulgação dos relatórios, estudos e dados relacionados ao monitoramento do PNE, incluindo um
painel de indicadores.
Em 2017, foi realizado o Seminário Indicadores Educacionais e o Monitoramento do PNE, com o
objetivo de apresentar e discutir os estudos relacionados ao monitoramento do PNE, incorporando em tais
estudos e pesquisas, os conhecimentos, as perspectivas e as críticas qualificadas de pesquisadores, gestores,
educadores, técnicos e representantes de entidades governamentais e não governamentais que atuam na
área educacional. Para 2018, está prevista a publicação do Relatório do 2º ciclo de monitoramento das
metas do PNE: biênio 2016-2018, além de uma coletânea com os estudos produzidos.
Além dessas ações, o MEC, por meio da Rede de Assistência Técnica, implementa ações de
monitoramento e avaliação dos planos estaduais e municipais de educação. Em 2017 foi investido o
montante de R$ 2,8 milhões para Auxílios de Avaliação e deslocamentos dos avaliadores. Em 2016, 24
estados e o Distrito Federal (92,6%) e 5.541 (99,5%) municípios estavam com suas leis do plano de
educação sancionadas. Em 2017, a situação dos estados e do Distrito Federal continua a mesma. No entanto,
o número de municípios com planos de educação sancionados aumentou para 5.566 (99,94%). Em 2016,
fez-se necessária a adesão dos entes federativos conforme a nova composição da Rede de Assistência
Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação. Aderiram ao trabalho 26 estados, o
Distrito Federal (100% das UFs) e 5.434 municípios (97,6%). Em 2017, a situação dos estados e do DF se
manteve e o número de municípios que aderiram à Rede aumentou para 5.508 (98,90%).
No ano de 2017, foram elaborados e disponibilizados cadernos técnicos informativos utilizados
nas formações realizadas pela Rede, que capacitou cerca de 20 mil membros das equipes locais
responsáveis pelo trabalho de monitoramento e avaliação dos planos de educação, com foco na
construção de indicadores educacionais e na consonância dos planos de educação com o PNE. Como
resultado dessas formações, 1.665 municípios elaboraram seus respectivos relatórios anuais de
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monitoramento. Entre os municípios cujas leis dos planos de educação estabeleceram que 2017 seria
um dos anos de avaliação, 848 confeccionaram os respectivos relatórios.
No decorrer de 2017, com o objetivo de auxiliar os municípios no processo de monitoramento
e avaliação dos planos de educação, foram realizadas ações em conjunto entre as secretarias do MEC
e com outras instituições, no intuito de fortalecer os vínculos já estabelecidos e instituir novas parcerias.
Desse modo, em 2017, o MEC, junto com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
Brasil (Atricon), iniciou o processo de articulação com o IBGE, com o objetivo de viabilizar a
construção das projeções populacionais para os municípios, oportunizando o aferimento da evolução
das metas em nível municipal.
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de Novas Medidas.

METAS SOB RESPONSABILIDADE DO MEC EM OUTROS PROGRAMAS DO PPA 2016-2019

PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
OBJETIVO: 0721 - Promover, para as necessidades do SUS, a formação, a educação
permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a desprecarização e a
democratização das relações de trabalho.
Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério da Saúde
Meta 04QZ - Universalizar o acesso, para egressos dos cursos de graduação em medicina, a
programas de residência médica, com ênfase na especialidade de Medicina Geral de Família e
Comunidade.
A residência em saúde se consolidou como a melhor forma de capacitação profissional para o
médico e os demais profissionais da saúde, sendo considerada pelo Ministério da Educação (MEC) de
grande importância no âmbito dos cursos de especialização. Funciona em instituições de saúde, sob a
orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. O MEC tem como
uma de suas principais atribuições gerenciar a operacionalização das atividades da Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM), responsável pelos processos de autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento dos programas desta modalidade de pós-graduação lato sensu, em
conformidade com a legislação vigente.
Como meta, foi estipulada a criação de 12.372 novas vagas de residência médica até 2018. No
período de 2013 a 2017 foram criadas 9.799 novas vagas de Programas de Residência, sendo 3.217 na
especialidade de Medicina Geral de Família e Comunidade. Em 2017, alcançou-se o percentual de 83%
de acesso, para egressos dos cursos de graduação em medicina, a programas de residência médica.
Quantidade alcançada: 83%
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Sem proposição de novas medidas
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PROGRAMA: 2019 - Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da
articulação de políticas sociais
OBJETIVO: 0374 - Reforçar e qualificar o acesso com equidade das famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família aos direitos sociais básicos por meio de articulação com políticas sociais,
prioritariamente nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social
Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
Meta 00SY - Ampliar para 89,5% a média anual de crianças e adolescentes do Programa Bolsa
Família com frequência escolar informada no Sistema Presença.
Cabe ao Ministério da Educação (MEC) a responsabilidade pelo acompanhamento da
frequência escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de pobreza e em vulnerabilidade
social, condicionalidade da educação no âmbito do Programa Bolsa Família (PBF). Em 2017, o
acompanhamento, realizado a cada bimestre, somou em média, considerando os números disponíveis
até agosto/setembro, o registro de frequência escolar de 15,2 milhões de estudantes na faixa etária de
6 a 17 anos de idade, o que representa mais de 50% das matrículas da educação básica (Censo Escolar,
2016). Além do registro da frequência escolar, são identificados, para os alunos de baixa frequência,
os principais motivos que os têm afastado da escola, o que torna possível a realização de diagnósticos
socioeducacionais territorializados capazes de orientar as ações de governo.
Analisando-se a série histórica do acompanhamento escolar dos beneficiários do PBF, nos
exercícios de 2015 a 2017, percebe-se que os resultados têm melhorado de maneira consistente. Em
2015, obteve-se a média (percentual informado bruto, em relação ao total de beneficiários) de 87,29%;
em 2016, de 87,87%; e em 2017, de 89,32%.
Os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) em situação de não localizados são aqueles
que se encontram no Cadastro Único, mas não tiveram suas matrículas localizadas pelos gestores do
Programa. Também fazem parte desse grupo os estudantes beneficiários que persistiram no conjunto
de estudantes em escolas não identificadas (ENI) até o final da coleta de dados da frequência escolar.
Esses beneficiários são deslocados automaticamente por ação do Sistema Presença para o grupo “não
localizados”. Para identificação desses beneficiários, o Ministério da Educação (MEC) tem realizado
periodicamente batimentos entre as bases de dados do Sistema Presença e do Censo Escolar, o que tem
contribuído para a localização de grande parte desses estudantes. Estados e municípios também têm
realizado batimentos entre as bases de dados dos seus sistemas específicos de frequência escolar com
as bases do Censo Escolar, bem como utilizado estratégias de busca ativa nos sistemas de ensino.
Outra ação complementar de rotina adotada é a ampliação das atividades de mobilização das
redes de ensino, que inclui reuniões técnicas por meio de videoconferências e webconferências,
mensagens aos dirigentes municipais de educação e outras disponibilizadas pelo Quadro de Avisos do
Sistema Presença. No ano de 2017, foram identificados 1,3 milhão de crianças e adolescentes em
situação de “não localizados” e que passaram a ter a frequência escolar acompanhada pela rede dos
profissionais da educação do PBF.
O MEC tem envidado esforços e tecnologia para possibilitar aos pesquisadores o cruzamento
de diferentes bases de dados, de forma a possibilitar o desenvolvimento de estudos e avaliações de
diferentes programas e políticas públicas com interface com a política de educação. Cumpre destacar,
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entretanto, que os censos educacionais não são registros administrativos e os dados pessoais coletados
por ocasião da pesquisa têm caráter sigiloso, não podendo ser utilizados para finalidade diferente da
pesquisa estatística (conforme determina a Lei nº 12.527/2011). Nesse sentido, vale destacar os
esforços realizados para a disponibilização dessas informações em ambientes próprios e seguros para
os pesquisadores sem afetar, contudo, a confiança da população nas pesquisas, de forma a garantir a
sustentabilidade das pesquisas no longo prazo.
Quantidade alcançada: 89,32%
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Adequação do quadro de pessoal e treinamento e/ou capacitação

PROGRAMA: 2034 - Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo
OBJETIVO: 0773 - Promover ações afirmativas e incorporar a perspectiva da promoção da
igualdade racial, no âmbito das políticas governamentais e de organizações privadas, com ênfase
para a juventude e mulheres negras.
Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério dos Direitos Humanos
Meta 04SG - Aprimorar o monitoramento da implementação da Lei de Cotas no Ensino Superior
(Lei nº 12.711/2012), garantindo a disponibilização de dados sobre a quantidade de vagas
ofertadas por curso, bem como da distribuição do preenchimento de vagas.
O Ministério da Educação (MEC) realiza diversas ações para reduzir a desigualdade ainda
existente no acesso à educação superior entre as diferentes regiões brasileiras, grupos populacionais e
estratos socioeconômicos. Para isso, são necessárias não só ações que ampliem o acesso de grupos
historicamente excluídos à educação superior, mas também ações que promovam sua permanência e
conclusão dos estudos.
A Lei nº 12.711/2012, conhecida como a Lei de Cotas, tem por finalidade promover a equidade
no acesso à educação superior por meio da reserva de vagas a grupos minoritários ao estabelecer uma
reserva de 50% das vagas das universidades federais para estudantes que tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas e 50% dessas vagas devem ser reservadas aos estudantes oriundos
de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Tal reserva de vagas deve
também observar a proporção de pretos, pardos e indígenas da população da unidade da Federação
onde está instalada a instituição, segundo o último Censo do IBGE, de modo que cria quatro categorias
de beneficiários: pretos, pardos e indígenas com até um salário mínimo e meio de renda familiar; pretos,
pardos e indígenas, independentemente da renda; estudantes que cursaram todo o ensino médio em
escola pública, independentemente de pertencimento étnico-racial, com renda per capita familiar de
até um salário mínimo e meio; e estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública,
independentemente de pertencimento étnico-racial e da renda. A Lei prevê, ainda, que as instituições
federais de educação superior deveriam implementar, no mínimo, 12,5% da reserva de vagas prevista
a cada ano, e garantir o percentual mínimo de 50% para a reserva de vagas até 2016.
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Considerando os processos seletivos para acesso a cursos de graduação realizados por meio do
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), todas as instituições federais de educação superior (IFES)
vinculadas ao MEC reservaram para atendimento ao disposto na legislação, previstos no art. 8º da Lei,
um percentual igual ou superior a 50%. No primeiro semestre de 2017, do total de 237.840 vagas
ofertadas, 202.156 foram ofertadas somente pelas instituições públicas federais e, desse modo, foram
reservadas, pela Lei de Cotas, o total de 102.538, o que corresponde a 51%. No segundo semestre, do
total de 51.913 vagas ofertadas, 48.918 foram ofertadas somente pelas instituições públicas federais e,
desse modo, foram reservadas 24.744 vagas pela Lei de Cotas, o que corresponde a 51%. A experiência
da implantação de cotas apresenta resultados positivos em diversos aspectos, uma vez que a evasão
entre os estudantes que ingressam por meio de cotas é significativamente inferior à dos demais,
mostrando-se o desempenho acadêmico dos beneficiados igual ou superior à média.
Também com vistas à ampliação da participação proporcional de grupos historicamente
excluídos na educação superior nas instituições privadas de ensino superior, o Programa Universidade
para Todos (Prouni) destina uma parcela de sua oferta de bolsas a estudantes pretos, pardos e indígenas.
Desde sua instituição em 2005, mais de 50% das bolsas concedidas pelo Prouni foram ocupadas por
esse público, totalizando 1.182.632 bolsas das 2,2 milhões ocupadas no programa em 2017.
O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento visa a propiciar a formação
e a capacitação de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, em universidades,
instituições de educação profissional e tecnológica e centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Em
2016, o MEC financiou projetos conjuntos de pesquisa entre instituições brasileiras e estrangeiras com
modalidades de graduação sanduíche e doutorado sanduíche, envolvendo 32 instituições de ensino
superior; e projetos de formação pré-acadêmica de acesso à pós-graduação, com a seleção de 24
propostas, de 13 instituições de ensino superior. No âmbito da graduação e doutorado sanduíches, até
dezembro de 2017, 31 instituições cadastraram seus projetos no sistema de bolsas da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para iniciar seus projetos de mobilidade
acadêmica. Já nos projetos de formação pré-acadêmica, dentre as 24 propostas selecionadas, houve,
em 2017, o repasse de R$ 1 milhão a 9 projetos de 6 universidades.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual
necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos.

OBJETIVO: 0777 - Reverter representações negativas da pessoa negra, bem como reconhecer e
valorizar a história e a cultura negra em suas formas de existência e resistência.
Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério dos Direitos Humanos
Meta 04MH - Contribuir para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afrobrasileira e Africana conforme Resolução 01/2004 do Conselho Nacional
de Educação, que orienta a Implementação da Lei 10.639/2003 em todos os estabelecimentos da
educação básica
Para o alcance desta Meta, o Ministério da Educação (MEC) desenvolveu ações de formação
continuada de profissionais da educação com realização de cursos de aperfeiçoamento em educação
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para as relações étnico-raciais para 450 cursistas, com carga horária de 210 horas com as instituições
federais de educação superior. Para tanto, foram descentralizados valores totais da ordem de R$195
mil, no âmbito da Rede Nacional de Formação de Profissionais da Educação (Renafor).
Foi desenvolvido, ao longo de 2017, o Projeto “Conhecendo a Nossa História”, em parceria
com a Fundação Cultural Palmares, com o objetivo de dialogar com os sistemas de ensino sobre a
importância de considerar a legislação vigente (Lei 9.394/1996, Parecer CNE/CEB nº 3/2004,
Resolução CNE/CEB nº 1/2004 e Resolução CNE/CEB nº 8/2012) na avaliação de materiais didáticos
pedagógicos a serem utilizados em todas as escolas de educação básica.
Foi financiada também, com recursos no valor de R$1 milhão, a pesquisa do Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia (INCT) de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa, com o objetivo de
desenvolver estudos e pesquisas referentes à implementação da Lei nº 9.394/1996 e do Plano Nacional
de Educação (PNE) com vistas a qualificar a base de informações relativas às ações para cumprimento
do artigo 26-A e dos planos estaduais de educação. Iniciou-se o desenvolvimento da Fase I da pesquisa:
Acompanhar a implementação das ações voltadas ao cumprimento do Artigo 26-A da LDB no tocante
à aplicação das diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais, para
educação escolar quilombola e educação escolar indígena. Na pesquisa mencionada, será dada ênfase
às políticas de formação inicial voltadas para as populações indígenas e afro-brasileiras.
O MEC também promoveu, em 2017, o apoio à FLINK – Sampa (Festa do Conhecimento,
Literatura e Cultura Negra), realizada pela Faculdade Zumbi dos Palmares. A iniciativa visa promover
a arte, a literatura e a cultura produzidas pela população negra, com ênfase na produção de
conhecimento científico e no estabelecimento de parcerias entre poder público e universidades.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual
necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos.

PROGRAMA: 2044 - Promoção dos Direitos da Juventude
OBJETIVO: 1137 - Promover e integrar ações que contribuam para a efetivação do direito da
juventude à sustentabilidade e ao meio ambiente
Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério do Meio Ambiente
Meta 04LT - Realizar processos formativos intersetoriais para 2 mil jovens de 15 a 29 anos, de
forma participativa e cidadã, nas temáticas do meio ambiente, sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável, no âmbito da Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA
É relevante destacar que a oferta de programas de formação desenvolvidos pelo Ministério da
Educação (MEC) ocorreu em 2014, quando foram pactuados os cursos que, no entanto, só puderam ser
iniciados em 2015, em razão do contingenciamento orçamentário. Nesse sentido, desde 2016 não há
oferta de novos cursos nas temáticas de meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável. Durante os anos de 2016 e 2017, foram desenvolvidas ações de adequações internas desses
cursos em relação a Política Nacional de Formação que foi redesenhada e divulgada em outubro de
2017.
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No âmbito da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), o Ministério da Educação
(MEC), em parceria com a Universidade Federal de Santa Catariana (UFSC), elaborará e desenvolverá,
em 2018, um Curso de Educação Ambiental para Jovens, a ser desenvolvido na modalidade a distância
e terá carga horária de 90 horas, dividido em 3 módulos de 30 horas/aula, com duração total de 4 a 5
meses. O curso será ofertado a jovens entre 15 e 29 anos, por meio de uma plataforma virtual,
incentivando-os ao estudo de questões da educação ambiental, estimulando-os à reflexão crítica e a
uma atuação prática.
Ainda, em 2018, serão ofertadas 2 mil vagas no curso, que serão distribuídas entre os estados e
o Distrito Federal, sendo 75 matrículas por unidade da Federação. A seleção dos participantes será
realizada pelas secretarias de estado de educação, que indicará os jovens selecionados à Universidade
Federal de Santa Catarina, para que esta possa efetivar a matrícula. A partir dessa primeira oferta, o
curso será disponibilizado na Plataforma Integrada do Ministério da Educação, na concepção auto
instrucional, bem como também integrará a Plataforma Educação Conectada: Inovação e Tecnologia
Impulsionando a Educação Pública Brasileira.
Outra iniciativa do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) foi o
planejamento, em 2017, das etapas preparatórias para a realização da V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V CNIJMA). Essa iniciativa consiste em um amplo trabalho de
mobilização e sensibilização, que estimula a realização de estudos, pesquisas e elaboração de projetos
de ação nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais, com ação específica desenvolvida junto às
escolas que ofertam os anos finais do ensino fundamental.
A V CNIJMA será realizada em 2018 e terá como tema: “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando
das Águas”. Esse tema está em consonância com a implementação da Lei das Águas (Lei n°
9.433/1997), dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a realização do 8º Fórum
Mundial da Água, que será sediado pelo Brasil e realizado em Brasília, em março de 2018. O processo
de realização da V CNIJMA prevê diversas etapas, a saber: oficinas sobre a metodologia da CNIJMA
e processos formativos com os professores sobre o tema da V CNIJMA; realização da conferência na
escola; conferências municipais/regionais (etapa opcional); conferência estadual; e Conferência
Nacional. Até dezembro de 2017, foram registradas 228 escolas com a etapa da “conferência na escola”
realizada. O regulamento nacional e as demais informações sobre esse trabalho serão disponibilizados
no site http://conferenciainfanto.mec.gov.br.
Quantidade alcançada: 0 unidades
Data de Referência: 31/12/2017
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão; Articulação de atores para implementação
da meta; Avaliação da estratégia da política pública e, consequentemente, eventual necessidade de
revisão da meta ou de algum de seus atributos.

PROGRAMA: 2063 - Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência
OBJETIVO: 0442 - Promover a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência e sua igualdade
de oportunidades, por meio do fomento a sua autonomia, independência e segurança

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

121

Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério dos Direitos Humanos
Meta 04LL - Promover ações para ampliar a proporção de matrículas de pessoas com deficiência
na educação superior
O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), em articulação com a Secretaria de Educação Superior
(Sesu), atua no sentido de regulamentar os núcleos de acessibilidade das instituições federais de
educação superior (Ifes), como meio de apoiar a permanência dos estudantes da educação especial na
educação superior. O acompanhamento e monitoramento das ações dos núcleos também estão em
processo de revisão e atualização, com vistas à otimização das informações da Plataforma SIMEC.
As ações de promoção do acesso das pessoas com deficiência à educação superior, tanto nas
instituições públicas quanto nas instituições privadas de educação superior, têm resultado no
crescimento das matrículas dos estudantes com deficiência (incluindo instituições de educação superior
privadas e as demais públicas, inclusive as federais). O Programa Incluir, que visa fomentar a criação
e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas universidades federais, disponibilizou, em 2016,
recursos na ordem de R$ 9,2 milhões para universidades federais executarem ações no âmbito do
Programa, de acordo com a quantidade de alunos matriculados na graduação presencial. Em 2017,
foram investidos recursos da ordem de R$ 5,4 milhões para a execução dos projetos das Ifes.
Ainda nesse mister, em dezembro de 2016, foi publicada a Lei nº 13.409, que altera a Lei nº
12.711/2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência para ingresso nas
instituições federais de educação superior vinculadas ao MEC, o que foi regulamentado e aplicado ao
Sistema do Sisu (SisuGestão) a partir do processo seletivo do segundo semestre de 2017. Tais
inovações normativas valem também para os institutos federais que ofertam vagas de ensino técnico
de nível médio e nível superior.
Em 2017, foi promovida alteração da Lei n° 8.745/1993, pela Lei 13.530/2017, no sentido de
se autorizar a contratação temporária de profissional de nível superior especializado para atendimento
a pessoas com deficiência, matriculadas regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos
de nível superior nas instituições federais de ensino. Além disso, foi autorizada a contratação
temporária de 300 tradutores intérpretes de linguagem de sinais para atender demandas das
universidades e institutos federais.
Série histórica das matrículas das pessoas com deficiência em instituições de educação superior
públicas federais: ano de 2014 foram 10.602, em 2015 foram 12.889 e em 2016 foram 11.650.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão.

PROGRAMA: 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional Segurança Alimentar e Nutricional
OBJETIVO: 0380 - Contribuir para a promoção do abastecimento e o acesso regular e
permanente da população brasileira à alimentação adequada e saudável
Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
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Meta 04EF - Alcançar 30% do recurso federal repassado para a aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) visa promover o abastecimento e o
acesso regular e permanente dos estudantes de educação básica à alimentação adequada e saudável,
por meio de ações implementadas orientadas a alcançar 30% do recurso federal repassado para a
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, conforme preceito da Lei nº 11.947/2009.
Ao longo dos anos, os percentuais de recursos federais investidos foram evoluindo de forma
consistente, de modo que, em 2013, foram investidos cerca de 16,4% do total de recursos transferidos;
em 2014, atingiu 19,4%; em 2015, o índice foi de 21,5%. Já, em 2016, 21,8% foram investidos na
aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, o que demonstra uma leve interrupção na curva
de crescimento. Os dados de 2017 só estarão disponíveis em agosto de 2018.
Em 2017, as principais ações desenvolvidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e por seus parceiros que contribuirão para impactar positivamente os resultados do
exercício foram: a realização da 1ª edição do Concurso Nacional de reconhecimento de boas práticas
de gestão para promover a aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar para o PNAE,
cujo objetivo foi reconhecer e dar visibilidade às prefeituras que investem mais do que o mínimo
obrigatório estabelecido em Lei e atuam de forma intersetorial para fortalecer a estratégia em nível
local; o lançamento de Caderno de Boas Práticas da Agricultura Familiar no PNAE, com a publicação
dos 25 relatos vencedores da 1ª edição do Concurso de Boas Práticas da Agricultura Familiar no PNAE;
a realização de 5 Encontros Estaduais de Alimentação Escolar nos estados de Sergipe, Maranhão,
Pernambuco, Mato Grosso e Rio de Janeiro, sendo a promoção da compra de alimentos diretamente da
agricultura familiar para o Programa um dos temas abordados; disponibilização de 3 turmas, com total
de 4 mil inscritos, para o Curso EAD “O PNAE e a agricultura familiar” durante o exercício de 2017,
elaborado pelo FNDE em parceira com a Universidade Federal de Goiás (UFG), com o objetivo de
oferecer acesso às informações sobre a importância da compra da agricultura familiar no PNAE e
fornecer detalhes sobre como realizar a aquisição.
Quantidade alcançada: 21,8%
Data de referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Andamento adequado
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta; Realização de ações de
divulgação.

PROGRAMA: 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública
OBJETIVO: 1045 - Promover sistema penal justo e que viabilize a reintegração social.
Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério da Justiça e Cidadania
Meta 0457 - Ampliar de 86 mil para 160 mil o número de pessoas presas que participam de
atividades educacionais
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Esta Meta, compartilhada com o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça,
envolve duas secretarias do Ministério da Educação: a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), em função das políticas de alfabetização e elevação de
escolaridade de pessoas privadas de liberdade, e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(Setec), com a oferta de cursos do Programa Nacional do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), além
da oferta de cursos de qualificação profissional pelos sistemas penitenciários estaduais.
A oferta de educação no sistema penitenciário brasileiro tanto pode ser formal como não formal.
A formal é a matrícula informada no Censo Escolar, enquanto a não formal inclui as turmas de
alfabetização no Programa Brasil Alfabetizado e os cursos de qualificação profissional que não estão
integrados à elevação de escolaridade.
De parte do MEC, para o acompanhamento da educação formal, consideram-se as matrículas
informadas anualmente no Censo Escolar da Educação Básica do Inep. Para a qualificação profissional,
consideram-se os dados do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec),
embora existam outras ofertas de qualificação profissional no sistema penitenciário. Para as turmas de
alfabetização, os dados disponíveis são os do Programa Brasil Alfabetizado (PBA).
Os dados do Censo da Educação Básica do Inep indicam um crescimento superior a 109% nas
matrículas na educação básica de pessoas privadas de liberdade, no período entre 2010 e 2016,
alcançando 61.327 matrículas no último ano.
O PBA é um programa executado em ciclos que não se restringem ao ano civil. O ciclo atual,
2016, iniciado em dezembro de 2016 com a publicação da Resolução, é executado em 2017 e 2018. A
redução no número de atendimento de alfabetizandos nas prisões acompanha a redução no atendimento
geral do Programa. Por sua vez, todos os estados que fizeram a adesão tiveram o pleito atendido, ainda
que com a meta inferior ao que foi solicitado. Nessa edição do PBA, serão atendidos 22 estados. O
Ciclo 2016 tem vigência até o ano de 2018 e, em 2017, foram cadastrados 137.632 alfabetizandos no
programa. Destes, 2.223 correspondem ao número de pessoas presas atendidas em turmas do PBA no
exercício 2017 (ciclo de 2016). No ciclo anterior (2015, com execução em 2016), o atendimento do
PBA em unidades prisionais foi residual.
Além disso, o MEC também fomenta a participação das pessoas privadas de liberdade nos
exames de certificação da educação básica: até 2016, o ensino fundamental era certificado pelo Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Médio, pelo Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). A partir de 2017, o Encceja volta a certificar o ensino médio; e o
ENEM é exclusivo para o acesso ao ensino superior. Em função dessa mudança, no Encceja, o número
de pessoas privadas de liberdade inscritas saltou de 23.059 para 63.778, enquanto no Enem caiu de
50.752 para 30.605.
Para o alcance da meta, foram considerados os dados Censo Inep, que indicou o valor de 61.327
matrículas na educação básica de pessoas privadas de liberdade, e o atendimento a 2.957 pessoas pelo
Pronatec nas prisões, o que totaliza 64.284 pessoas atendidas.
Quantidade alcançada: 64.284 unidades
Data de referência: 31/12/2016
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Adoção de medidas de gestão.
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PROGRAMA: 2085 - Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção, Cuidado
e Reinserção Social
OBJETIVO: 1071 - Fortalecer a prevenção do uso de álcool e outras drogas, com ênfase para
crianças, adolescentes e jovens.
Órgão Responsável pelo Objetivo: Ministério da Justiça e Cidadania
Meta 04DA - Promover ações intersetoriais de prevenção ao uso de álcool e outras drogas em
escolas públicas de educação básica, em articulação com estados, municípios e o Distrito Federal.
O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, em parceria, conceberam o Programa Saúde
na Escola, que reúne condições singulares para suprimir vulnerabilidades que colocam em risco a saúde
dos estudantes e, consequentemente, o processo ensino aprendizagem.
O Programa Saúde na Escola é uma política que visa à integração e à articulação intersetorial
permanente entre educação, saúde e assistência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de
crianças, adolescentes e jovens.
O Programa tem como finalidade contribuir para a formação integral dos educandos por meio
da realização de ações de promoção à prevenção de doenças e agravos à saúde e à atenção à saúde em
âmbito escolar e nas unidades básicas de saúde, realizadas pelas equipes de atenção básica, buscando
enfrentar as situações de vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças,
adolescentes e jovens da rede pública de ensino.
No âmbito do Programa, são desenvolvidas ações de formação, como o Curso de Prevenção ao
Uso de Drogas ofertado para educadores de escolas públicas que, entre 2012 e 2013, contou com a
inscrição de 71.720 professores. O curso é ofertado na modalidade a distância com o objetivo de
contribuir para o fortalecimento da comunidade no desenvolvimento da política de prevenção ao uso
de drogas. Nos anos de 2014 e 2015, o Programa contou com a adesão de 4.787 municípios, sendo
ofertadas, em 2015, vagas nos cursos de Prevenção ao Uso de Drogas para Educadores de Escolas
Públicas e de Juventudes, Sexualidade e Prevenção das DST/Aids, resultando no pagamento de 2.111
bolsas.
Desde 2016, não há oferta de novos cursos no âmbito do Programa Saúde na Escola, ocorrendo
apenas a execução dos cursos já em andamento. A adesão 2017/2018 do Programa Saúde na Escola
conta, atualmente, com 5.040 municípios, alcançando aproximadamente 85 mil escolas.
Classificação da meta: Com medidas a serem adotadas
Medidas a serem adotadas: Articulação de atores para implementação da meta; Avaliação da estratégia
da política pública e, consequentemente, eventual necessidade de revisão da meta ou de algum de seus
atributos.
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Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade do
MEC
Este item tem por objetivo oferecer informações sobre o desempenho do MEC na execução das
ações fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA). A seguir são apresentados os quadros e as análises
críticas das ações orçamentárias executadas no âmbito do Ministério.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Os quadros abaixo dispõem sobre as dimensões física e financeira da execução das ações do
orçamento fiscal e da seguridade social, considerando, inclusive, os valores executados a título de
restos a pagar no decorrer do exercício, em razão da significância que o dado tem atingido para
demonstração dos resultados gerados pela gestão do MEC.

Quadro – Ação 20GK: Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 82.650.000,00

R$ 47.450.000,00

( X ) Integral

( ) Parcial

20GK
Tipo: Atividade
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pósgraduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a
aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a
inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como
Código: 1010
aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 13.411.058,61

R$ 6.507.021,00

R$ 5.613.605,78

R$ 893.415,22

R$ 6.904.037,61

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Iniciativa apoiada
Unidade
426
126
33
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
Descrição da Meta

R$ 36.135.561,18

Unidade de Medida

R$ 22.001.818,02

R$ 3.838.369,05

Iniciativa apoiada

Unidade

90

Fonte: Simec.
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No âmbito da Ação 20GK, foram apoiadas 33 iniciativas envolvendo os Programas Proext,
Abdias Nascimento, Mobilidade Acadêmica Regional para Cursos Acreditados (Marca), Mais
Médicos, Idiomas sem Fronteiras, entre outras iniciativas de fomento à graduação, pós-graduação e
pesquisa.
Em algumas iniciativas, a exemplo do Proext e do Mais Médicos, foi verificado que a execução
da meta física ficou inferior ao planejado. O caso do Proext se justifica pela alteração na forma de
implementação do Programa, pois a maioria dos programas e projetos relativos ao edital de 2016,
parcela 2017, foram executados com orçamento aberto direto nas unidades orçamentárias das Ifes. Com
recursos da Unidade Orçamentária 26101, somente foram descentralizados recursos para o atendimento
de 5 iniciativas.
No caso do programa Mais Médicos, a diferença da meta física prevista (26 iniciativas) para a
executada (15 iniciativas) decorre do fato de terem sido cancelados 2 Termos e o curso de medicina de
10 Ifes não terem atingido o período acadêmico elegível para percepção do recurso destinado à
concessão de bolsas para preceptoria no internato (estagio obrigatório). Como fator interveniente que
impactou na execução ações pode-se mencionar, em algumas situações, a descentralização tardia dos
créditos orçamentários, a frustração de processos de despesas e até mesmo dificuldade operacional das
instituições para execução dos projetos.
A inscrição em restos a pagar (RAP) das despesas envolvendo as iniciativas apoiadas no âmbito
da Ação 20GK foi motivada, na maioria dos casos, pela conclusão dos processos de despesas muito
próxima do final do exercício financeiro de 2017, o que impossibilitou a liquidação e pagamento dessas
despesas no exercício em que ocorreu o empenho. Essas despesas, seja porque não houve tempo hábil
para liquidação, seja porque tenham passado em execução em 31.12.17, serão liquidadas e pagas no
decorrer do exercício de 2018. Em relação ao RAP inscrito em 2016 e pago em 2017, este envolveu 90
iniciativas começadas em 2016, cujas despesas somente foram liquidadas no exercício de 2017. Para
fins de avaliação da Ação 20GK, foi considerado proposta/iniciativa apoiada o número de Termos de
Execução Descentralizada (TED) formalizados no âmbito da Ação.

Quadro – Ação 20RG: Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( X ) Integral

( ) Parcial

20RG
Tipo: Atividade
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade,
alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e
regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e
Código: 1009
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
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Dotação

Restos a Pagar
do exercício 2017
Não
Processados
Processados

Despesa

Inicial

Final

Empenhada

R$ 340.480.000,00

R$ 391.673.985,00

R$ 321.804.675,25

Liquidada

Paga

R$ 58.500.917,35

R$ 51.559.045,87

R$ 6.941.868,48

R$ 263.303.760,90

Execução Física
Descrição da Meta

Meta
Reprogramada
190

Unidade de Medida

Prevista
Realizada
Unidade
190
0
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
Projeto viabilizado

R$ 208.425.494,54

R$ 152.854.159,47

R$ 2.196.515,98

Projeto viabilizado

Unidade

0

Fonte: Simec.

A Ação permitiu o atendimento de campi espalhados em todas as regiões e estados do país.
Com o orçamento de 2017, os projetos apoiados promoveram a retomada de 9 obras paralisadas e a
continuidade de 91 obras em execução, além de apoiar a aquisição de equipamentos e o início de 92
obras que contribuem para qualificação das unidades existentes.
Cabe ressaltar que essa Ação recebeu suplementações que permitiram o apoio orçamentário a
cerca de 250 projetos. Os restos a pagar tratam-se de valores relacionados a obras com prazo de
execução que podem se estender por período significativo, além dos casos em que a liberação
orçamentária ocorreu nos meses finais do ano.

Quadro – Ação 20RJ: Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação
Básica
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 96.737.374,00

R$ 77.737.374,00

( X ) Integral

( ) Parcial

20RJ
Tipo: Atividade
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica
Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em
regime de colaboração com os sistemas de ensino, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da
Código: 1008
vida, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação
2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 68.997.930,99

R$ 19.725.394,84

R$ 10.543.968,28

R$ 9.208.426,56

R$ 49.245.536,15

Prevista

Meta
Reprogramada

Realizada

Execução Física
Descrição da Meta
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Projeto apoiado

Unidade
32
29
59
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 27.964.949,48

R$ 21.733.805,60

R$ 1.064.632,40

Projeto apoiado

Unidade

28

Fonte: Simec.

A execução orçamentária realizada pela Ação 20RJ tem como objetivo o fortalecimento da
formação e da valorização dos profissionais da educação, em regime de colaboração com os sistemas
de ensino, bem como outras ações de apoio à formação, o que requer um período de execução que às
vezes ultrapassa o ano civil, justificando a necessidade de inscrição em RAP.
Em outubro de 2017, o MEC anunciou a Nova Política Nacional de Formação de Professores
norteada por princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), no PNE e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em
nível superior. A nova Política prevê uma maior colaboração entre a União, as redes de ensino e as
instituições formadoras, um domínio dos conhecimentos elencados no texto da Base Nacional Comum
Curricular, na interdisciplinaridade, interculturalidade e inovação; bem como na formação humana
integral. Além disso, a política de formação integra programas e ações já executados pelo MEC
contribuindo para a equidade e a valorização da diversidade e inclusão.
A agilidade no processo de cadastramento, aprovação e descentralização, tanto por parte das
universidades quanto pelas equipes do Ministério, contribuiu para que mais créditos fossem
descentralizados para as universidades, garantindo que as formações fossem iniciadas ainda em 2017.
Paralelamente à elaboração da Nova Política de Formação, 28 projetos de formação que haviam
sido iniciados nos anos anteriores foram continuados, em 2017, com orçamento de RAP. Com o
orçamento do exercício, 59 projetos foram apoiados, sendo que 38 projetos foram aprovados em 2017
e 21 projetos já haviam sido aprovados no final de 2016, com execução prevista para 2017. Dos 59
projetos apoiados, 32 terão continuidade nos próximos anos.
Em complementação às informações, salienta-se que, em 2017, o resultado foi bastante
positivo, considerando que as unidades gestoras (UGs) poderão executar as ações de formação com
mais qualidade e eficiência.

Quadro – Ação 20RU: Gestão Educacional e Articulação com os Sistemas de Ensino
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária

( X ) Integral

( ) Parcial

20RU
Tipo: Atividade
Gestão Educacional e Articulação com os Sistemas de Ensino
Aprimorar os processos de gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas
de ensino, considerando as especificidades da diversidade e inclusão, em
cooperação com os entes federados, estimulando a participação social, e
Código: 1011
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
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Ação Prioritária

( ) Sim

Caso
( ) PAC
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
( X ) Não

Dotação

( ) Brasil sem Miséria

Despesa

Inicial

Final

Empenhada

R$ 3.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 827.740,47

Liquidada

Paga

R$ 827.740,47

R$ 827.740,47

( ) Outras

Restos a Pagar
do exercício 2017
Não
Processados
Processados
R$ 0,00

R$ 0,00

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Ente federado apoiado
Unidade
444
444
5.597
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
Medida
Descrição da Meta

R$ 3.042.333,14

Unidade de Medida

R$ 66.263,50

R$ 268.583,97

Ente federado apoiado

Unidade

0

Fonte: Simec.

Dentre os fatores que contribuíram para a superação da meta física desta ação, pode-se citar a
continuidade das parcerias firmadas pela Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino (Sase) com
entidades do campo da educação, tais como: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). Por meio dessas parcerias,
foram implementadas as Redes de Assistência Técnica para elaboração de Planos de Carreira e
Remuneração e a implementação do Piso Salarial, em 2017.
O resultado dessa articulação foi o aumento do número de municípios que declaram possuir
planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de 33,32% para 71,02%, um
avanço significativo no cumprimento da Meta 18 do PNE. Quanto aos municípios que declaram
cumprir integralmente a Lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica, o índice subiu de 23,25% para 47,18%. Nos estados, o percentual que
declara possuir planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica foi de 59,25%
para 62,96%, e dos que declaram cumprir integralmente a Lei do piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica foi de 44,44% para 62,96%.
Outra particularidade relevante para o cenário de execução dessa Ação está no estabelecimento
da Rede de Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação dos estados e municípios. Hoje, no
país, como resultado do esforço nacional de coordenação do MEC, por meio da Rede, até o final de
2015, 19 estados e o Distrito Federal (74,1%) e 5.441 (97,7%) municípios elaboraram ou adequaram
seus planos de educação. Em 2016, 24 estados e o Distrito Federal (92,6%) e 5.541 (99,5%) municípios
estavam com suas leis do plano de educação sancionadas. Em 2017, a situação dos estados e do Distrito
Federal continua a mesma, no entanto, o número de municípios com planos de educação sancionados
aumentou para 5.564 (99,89%).
Para início do processo de monitoramento e avaliação dos planos de educação, em 2016, fezse necessário adesão dos entes federativos conforme a nova composição da Rede de Assistência
Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação. Aderiram ao trabalho 26 estados, o
Distrito Federal (100% das UFs) e 5.434 municípios (97,6%). Em 2017, a situação dos estados e do
DF se manteve, mas o número de municípios que aderiram à Rede aumentou para 5.505 (98,83%).
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Ademais, acrescenta-se que o sucesso dos resultados alcançados ocorreu em função da articulação das
equipes das redes, compostas por 435 avaliadores educacionais, com as secretarias municipais e
prefeituras, que em contrapartida contribuem para um melhor desenvolvimento dos trabalhos, cedendo
infraestrutura para que possam ser realizadas as formações das comissões coordenadoras e equipes
técnicas responsáveis pela elaboração ou adequação dos Planos de Carreira e Remuneração e
Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação. O MEC, por meio da Sase, apoia o trabalho com
a concessão de passagens e diárias para os avaliadores realizarem as formações programadas em seus
referidos polos. Acentua-se que, no exercício de 2017, não houve inscrição em Restos a Pagar (RAP).
A continuidade da estratégia de trabalho, estabelecida em parcerias, demonstrou-se bastante eficaz no
exercício de 2017 para superação da meta previamente estabelecida na LOA, mesmo utilizando-se
apenas parte dos recursos previstos nessa Ação.
No cálculo para alcance da Meta, são considerados todos os entes federados representados pelos
estados e municípios que são apoiados pelas atividades implementadas pela Sase, com recursos
oriundos desta Ação Orçamentária. Observa-se que boa parte das ações elencadas tiveram, também,
sustentação financeira da ação 20RH (Gerenciamento das Políticas de Educação).

Quadro: Ação 00P1 – Apoio à Residência em Saúde
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

( X ) Integral

( ) Parcial

00P1
Apoio à Residência em Saúde

Tipo: Operações Especiais

Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós
graduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a
aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a
inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como
Código: 1010
aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 605.000.000,00

R$ 638.541.713,00

R$ 626.200.963,68

R$ 626.200.963,68

R$ 625.402.121,69

R$ 604.027,60

R$ 194.814,39

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Não se aplica
Não se aplica
0
0
0
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
Descrição da Meta

R$ 87.169,50

Unidade de Medida

R$ 28.641,70

R$ 32.816,62

-

-

0

Fonte: Simec.
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A execução dessa Ação no ano de 2017, considerando o valor final da dotação orçamentária e o
valor empenhado pelas instituições, atingiu 98% de execução orçamentária, mesmo com a variação no
número de residentes em saúde matriculados nas Ifes. Cabe ressaltar que, desde de 2014, a Coordenação
Geral de Residências em Saúde (CGRS) vem alcançando a execução acima de 95% (em 2014 o índice foi
de 99,17%, em 2015 de 99,26% e em, 2016 de 97%). Foram 13.597 bolsas/mês de residentes em saúde
custeadas pelo MEC com a seguinte distribuição por região: Região Sudeste 38,5%; Região Sul 24,0%;
Região Nordeste 25,07%; Região Centro-Oeste 9,0% e Região Norte 7,06%.
A CGRS faz o repasse dos recursos para as Ifes até o final do exercício. Mesmo com o
acompanhamento rigoroso, cabe às instituições a realização dos empenhos dos recursos. Por esse motivo,
uma pequena parte do orçamento foi inscrita em RAP.
A alta execução orçamentária deve-se ao aprimoramento dos fluxos estabelecidos para a tramitação
dos termos e ao acompanhamento rigoroso da CGRS na execução mensal realizada junto às Ifes, bem como
ao estabelecimento de um fluxo de comunicação junto a Coordenação de Residência Médica (Coreme) e
Coordenação de Residência Mulitprofissional (Coremu) das universidades federais.

Quadro – Ação 152X: Ampliação e Reestruturação de Instituições Militares de Ensino Superior
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 80.000.000,00

R$ 80.000.000,00

( X ) Integral

( ) Parcial

152X
Tipo: Projeto
Ampliação e Reestruturação de Instituições Militares de Ensino Superior
Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pósgraduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a
aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a
inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como
Código: 1010
aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 36.994.879,20

R$ 36.994.879,20

R$ 625.402.121,69

R$ 0,00

R$ 34.433.032,58

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Instituição apoiada
Unidade
1
1
1
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 9.516.325,88
R$ 9.516.325,88
R$ 0,00
Instituição apoiada
1
Unidade
Descrição da Meta
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Fonte: Simec.

A execução da Ação foi considerada satisfatória apesar de apresentar um resultado financeiro
que destoa com o cumprimento integral da meta física. Os recursos foram empreendidos no prédio das
ciências fundamentais do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, contribuindo decisivamente para a
conclusão da obra em 2017, principal empreendimento do processo de expansão acadêmica do
Instituto. Além disso, parte dos recursos da ação foram empregados em equipamentos destinados ao
Instituto Tecnológico de Aeronáutica para equipagem de laboratórios e demais itens de infraestrutura
acadêmica relativos a projeto de implantação de curso de engenharia aeroespacial, planejado pelo
MEC, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Centro de Lançamento de Alcântara e Universidade
Federal do Maranhão. Esse projeto prevê oferecer o suporte acadêmico e de infraestrutura necessários
à formação de profissionais altamente qualificados para o setor aeroespacial, em pesquisas,
lançamentos, rastreio de veículos espaciais, coleta e processamento de dados e demais atividades afins,
conforme Acordo de Cooperação assinado entre as partes que previu a criação, no Estado do Maranhão,
de um curso superior de Engenharia Aeroespacial. Não houve fatores substanciais que tenham
prejudicado ou superativado os resultados esperados.
Quadro – Ação 213M: Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos
Direitos Humanos e de Inclusão
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título

( X ) Integral

( ) Parcial

213M
Tipo: Atividade
Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos Direitos Humanos e de
Inclusão

Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e
modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à
Código: 1007
formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da
inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 978.296,50

R$ 901.442,67

R$ 893.490,17

R$ 7.952,50

R$ 76.853,83

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Projeto apoiado
Unidade
2
2
2
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
Descrição da Meta

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Unidade de Medida

Exercício 2017

133

R$ 7.014,30

R$ 0,00

R$ 0,00

Projeto apoiado

Unidade

0

Fonte: Simec.

A execução da Ação de Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos Direitos
Humanos e de Inclusão, em 2017, executou 2 projetos. O primeiro foi o XV Encontro Nacional de Educação
de Jovens e Adultos (XV ENEJA), cujo tema foi 20 anos da EJA como modalidade na LDB: e na prática?,
efetivado no município de Petrolina-PE, no período de 27 a 30/11/2017, voltado aos segmentos coletivos
organizados da sociedade, instituições e indivíduos dedicados à EJA, convidados e com a participação de
representantes de todas as regiões e estados da Federação. Não houve fatores relevantes que tenham
prejudicado a execução do projeto pois houve um esforço conjunto de Proponente e concedente para um
resultado eficaz e eficiente no cumprimento do objeto proposto, apesar de poder-se citar alguma referência a
pouca experiência e conhecimento da equipe da instituição nesse tipo de evento. O segundo, o projeto
“Trajetória Escolar, Desigualdades e Diversidade” buscou contribuir com a reflexão, discussão e
enfrentamento dos principais fatores (repetência, abandono e evasão) que têm dificultado o acesso, a
permanência e a conclusão dos estudos na idade adequada de crianças e adolescentes em situação de pobreza.
Não houve execução de restos a pagar nesse exercício.
Quadro – Ação 214V: Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e Adultos e a Programas de
Elevação de Escolaridade, Com Qualificação Profissional e Participação Cidadã
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título

( X ) Integral

( ) Parcial

214V
Tipo: Atividade
Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e Adultos e a Programas de Elevação de
Escolaridade, Com Qualificação Profissional e Participação Cidadã

Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e
modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
Código: 1007
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à
formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da
inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Pessoa beneficiada
Unidade
300
0
0
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
Medida
Descrição da Meta
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R$ 15.248,12

R$ 6.820,00

R$ 8.428,12

Pessoa beneficiada

Unidade

3.000

Fonte: Simec.

Essa Ação é executada pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão (Secadi/MEC), Unidade Orçamentária 26101, conjuntamente com o Fundo Nacional de
Educação (FNDE), Unidade Orçamentária 26298. O recurso dessa Ação na Unidade 26101 foi
transferido para execução da ação 214V no FNDE, para atendimento de novas matriculas de EJA.
Desse modo, o FNDE também apresenta dados no relatório referente a sua execução.
Com relação aos valores constantes de RAP, foram liquidados para atender a continuidade dos
projetos iniciados em 2016 que se refere a publicação de 2.000 exemplares da revista EJA em Debate,
periódico semestral que tem por finalidade disponibilizar conteúdos relacionados à EJA e visa atender
pesquisadores e educadores da EJA/PROEJA no intuito de contribuir para a difusão e intercâmbio de
conhecimentos teóricos ou aplicados sobre o tema, bem como para a formação de redes.
Ainda com o RAP do exercício, foi realizado o “IX Colóquio Internacional Paulo Freire –
Estudos e Pesquisas”, que teve público estimado de 1.000 participantes. O evento caracteriza-se como
instrumento do diálogo entre a gênese do pensamento freireano e sua atualidade, expressa por meio
das produções de integrantes tendo como tema a Educação como Prática da Liberdade: saberes,
vivências e (re)leituras em Paulo Freire, cujos objetivos são a socialização de leituras e releituras da
gênese e atualidade do pensamento de Paulo Freire; a discutição das experiências referenciadas no
pensamento freireano em diferentes áreas do conhecimento; a divulgação dos resultados de pesquisas
e estudos, baseados nas ideias de Paulo Freire; e fomento à divulgação, em nível nacional e
internacional, dos trabalhos e das investigações em educação e cultura, em um horizonte freireano.

Quadro – Ação 6344: Regulação e Supervisão dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas
e Privadas de Ensino Superior
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título

( X ) Integral

( ) Parcial

6344
Tipo: Atividade
Regulação e Supervisão dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de
Ensino Superior

Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação

Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós
graduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a
aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a
inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como
Código: 1010
aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
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Inicial

Final

Empenhada

R$ 3.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 938.135,99

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

R$ 655.538,79

R$ 648.450,39

R$ 7.088,40

R$ 282.597,20

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Ato regulatório publicado
Unidade
7.000
10.400
14.732
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
Ato regulatório
0
R$ 1.890.141,19
R$ 0,00
R$ 1.500.761,19
Unidade
publicado
Fonte: Simec.
Descrição da Meta

Unidade de Medida

A superação dos resultados esperados em relação à meta física dessa Ação deve-se ao amplo
processo de discussão com entidades governamentais, associações representativas das instituições de
educação superior públicas e particulares e outros atores da área educacional sobre a regulamentação
geral da educação superior, cujas regras foram feitas há mais de 10 anos e necessitavam serem
atualizadas. Assim, a revisão da legislação bem como um conjunto de portarias ministeriais tratando
de fluxos, padrões decisórios, e de ações de supervisão foram capazes de garantir avanços na
modernização e desburocratização dos procedimentos regulatórios.
No âmbito do Sistema Federal de Ensino, cabe à Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior (Seres) do MEC as funções de regular e supervisionar a oferta da educação superior
por instituições de educação superior (IES) federais e privadas, sempre com o objetivo de assegurar a
qualidade dessa oferta. Vale registrar que, de acordo com o Censo da Educação Superior do Inep 2016,
existem 2.407 IES, 34.366 cursos superiores e 8.048.701 estudantes matriculados, sendo que o Sistema
Federal de Ensino, sob a responsabilidade do MEC, representa 92% das instituições de ensino superior,
87% dos cursos superiores ofertados, e 91% das matrículas da educação superior do país. Em 2017, a
Seres editou 14.732 atos regulatórios que evidenciam o esforço da Seres em contribuir para a promoção
da qualidade da educação superior.
Ao lado do processo de revisão da regulamentação geral, a Seres também aprimorou fluxos de
tramitação de processos e os padrões decisórios utilizados na análise de processos, o que permitiu dar
vazão ao grande passivo de processos em tramitação, que causavam prejuízos às IES e à sociedade.
Também foram retomadas as atividades do Conselho Consultivo do Programa de
Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação Superior (CC-Pares), que é o
órgão colegiado de assessoramento, composto por representantes de IES públicas e privadas, e que tem
por finalidade subsidiar a atuação da Seres na formulação das políticas de regulação e supervisão da
educação. Finalmente, a Seres deu continuidade ao processo de autorização de novos cursos de
medicina no âmbito do programa Médicos para o Brasil, por meio de edital de chamamento público,
Edital nº 6/2014, previsto na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Esse Edital selecionou
instituições de ensino superior para criar cursos de medicina em 36 municípios, com ênfase na
interiorização dos cursos, fixação dos egressos em regiões mais carentes de médicos e valorização de
projetos pedagógicos articulados com a rede de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS). Como
resultado, em 2017 já foram criados 18 novos cursos de medicina com ampliação de 1.150 vagas.
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Não houve execução de valores inscritos em RAP em 2017; grande parte do valor foi cancelado.
Os valores inscritos em RAP em 2017 são provenientes de descentralização de crédito ao FNDE, que
é o órgão responsável em efetuar os pagamentos referentes ao Auxílio de Avaliação Educacional.
Quadro – Ação 6380: Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 60.525.000,00

R$ 68.424.492,00

( X ) Integral

( ) Parcial

6380
Tipo: Atividade
Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade,
alinhada com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e
regionais, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e
Código: 1009
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 43.131.816,60

R$ 20.864.195,48

R$ 19.190.347,77

R$ 1.673.847,71

R$ 22.267.621,12

Execução Física
Descrição da Meta

Unidade de Medida

Meta
Reprogramada
185

Prevista
Realizada
Unidade
185
50
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 68.032.888,31
R$ 24.628.853,57
R$ 26.917.055,02
66
Iniciativa apoiada
Unidade
Fonte: Simec.
Iniciativa apoiada

A Ação atendeu institutos federais (IF) de 20 estados da Federação que tiveram uma atenção
especial para pesquisa e inovação. Dentre essas ações destacam-se: o Projeto Hacktown do IF Sertão
Pernambucano, que capacita alunos em robótica e no pensamento computacional; e o apoio na
estruturação dos Polos de Inovação da Rede Federal na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará e
Rio de Janeiro.
Um número significativo dos projetos foi construído ao longo do ano o que fez com que as
descentralizações ocorressem principalmente no segundo semestre. A execução dessa Ação permitiu o
atendimento de 50 projetos importantes para a promoção de empreendedorismo e inovação. Houve,
ainda, com o valor empenhado, apoio a mais 18 projetos que não foram somados à meta física
informada por não terem sido liquidados em 2017. Esses deverão ter liquidação ao longo do ano
seguinte. Em 2017, também foram apoiados 66 projetos executados com recursos de restos a pagar
inscritos em exercícios anteriores.
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Quadro – Ação 8282: Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 448.461.987,00

R$ 496.869.478,00

( X ) Integral

( ) Parcial

8282
Tipo: Atividade
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós
graduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a
aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a
inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como
Código: 1010
aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 255.927.761,52

R$ 85.486.704,24

R$ 67.184.221,56

R$ 18.302.482,68

R$ 170.441.057,28

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Projeto viabilizado
Unidade
93
47
50
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
Medida
R$ 51.822.977,69
R$ 30.093.363,24
R$ 827.993,24
27
Projeto viabilizado
Unidade
Fonte: Simec.
Descrição da Meta

Unidade de Medida

A Ação de 8282 consolidou-se como uma atividade contínua do MEC no sentido de dar suporte
ao processo de expansão e interiorização das universidades federais, que aumentou significativamente
o número de alunos matriculados em todas as regiões do país. Em 2017, o recurso da Ação 8282
alocado no Ministério obteve uma execução física que atingiu 53% da meta inicialmente estabelecida,
num cenário de obtenção de 18% de liquidação sobre a dotação e 53% de empenho sobre dotação.
Foram viabilizados 50 projetos de termos de execução descentralizada, para 27 universidades federais,
contemplando importantes ações de apoio às universidades federais, tais como: construção de novas
instalações universitárias, melhoria da infraestrutura universitária, custeio de serviços essenciais e
construção de laboratórios.
A materialidade dos projetos viabilizados influencia diretamente o cumprimento da meta
estabelecida, uma vez que a referência inicial da LOA 2017 foi a quantidade de projetos apoiados em
exercícios anteriores. O rol de ações financiadas em 2017 trouxe uma ordem de grandeza bastante
heterogênea aos termos de execução descentralizada aprovados, fazendo com que, em 2017, a meta
atingida de 42 projetos viabilizados seja considerada satisfatória.
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Foram inscritos em restos a pagar recursos empenhados nessa programação pelo fato de estarem
de acordo com a tempestividade de aprovação dos projetos em 2017, assim como com o cronograma
de entrega e liquidação de obras, serviços e aquisição de equipamentos adquiridos para os projetos em
questão. Foram executados, em 2017, restos a pagar inscritos em anos anteriores relacionados a 27
projetos, especialmente por conta do cronograma de execução físico/financeira de obras.

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO (FNDE) – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26298
A gestão das políticas educacionais de responsabilidade das Secretarias finalísticas do MEC,
em alguns casos tem os recursos alocados na unidade orçamentária 26298, do FNDE. Em função disto,
considerou-se mais adequado inserir neste relatório de gestão, as informações sobre a execução
orçamentária das seguintes ações, mesmo que pertencentes a outra unidade orçamentária.

Quadro – Ação 00O0: Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 367.000.000,00

R$ 235.000.000,00

( X ) Integral

( ) Parcial

00O0
Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica

Tipo: Operações Especiais

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e
modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à
Código: 1007
formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da
inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 166.873.770,00

R$ 99.202.850,00

R$ 99.202.850,00

R$ 0,00

R$ 67.670.920,00

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Bolsa concedida
Unidade
874.000
842.000
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Meta
Medida
R$ 249.687.137,00
R$ 185.618.305,00
R$ 0,00
Bolsa concedida
unidade
Fonte: Simec.
Descrição da Meta
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O MEC implementou, em 2017, várias ações de formação continuada com o objetivo de
contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas dos professores e gestores educacionais. Foram
executadas ações de formação nas diversas etapas da educação básica. As formações ocorreram nas
modalidades presencial e a distância, de acordo com o escopo de cada programa e/ou ação; 8 programas
foram atendidos com recursos dessa Ação em 2017. Importante destacar que das 8 ações/programas, a
Rede e-Tec Brasil, que integra o Pronatec, teve a melhor execução em 2017, com o montante de R$
52.237.065,00. Em 2017, foram pagas 63.003 bolsas da Rede e-Tec Brasil a profissionais da educação
das redes federais, estaduais e do Sistema S que prestam serviços atendendo mais de 50 mil matrículas
em cursos técnicos de nível médio na forma concomitante, subsequente e em cursos de formação inicial
e continuada (FIC). Esses profissionais atuaram na Rede e-Tec em diversas funções ofertando cursos
profissionalizante em todo território nacional. Em 2017, algumas ações da SEB passaram por
mudanças nas estratégias de implementação, o que culminou na diminuição de pagamento de bolsas, e
parte do orçamento foi realocado para a Ação 0509, visando atender demandas também de formação
da educação básica por meio de outra sistemática de repasse. A dotação da Ação, principalmente, nas
ações de formação da SEB, teve execução abaixo do previsto, em razão do já exposto acima e, além
disso, houve atraso no início da execução das formações do Pnaic, assim como em 2016, isso também
contribuiu para uma execução inferior ao previsto inicialmente. Mesmo assim, não há uma discrepância
significativa entre a meta física prevista e a realizada.
Os outros programas apoiados com recursos da Ação são: Escola da Terra; educação do campo,
educação indígena, educação para as relações étnicos raciais, educação especial; Formação de gestores
da educação Básica; Rede Nacional de Formação Continuada de Professores; Formação para a Escola;
e educação inclusiva e para promoção dos direitos humanos. Vale informar que o FNDE, executor
financeiro da Ação 00O0, não consegue mensurar separadamente a meta física das bolsas inscritas em
RAP, portanto, repete-se o físico declarado em RAP e o declarado com orçamento 2017, pois 845.993
é o número de parcelas de bolsas pagas em 2017 com o orçamento do ano e com o do RAP somados.
O pagamento das bolsas é o produto final de uma série de etapas até a conclusão da prestação
do serviço, parcial ou total, por isso, o sucesso da Ação depende de um bom planejamento e
cumprimento do cronograma dentro do prazo previsto. Um processo com envolvimento de diferentes
atores requer um monitoramento contínuo visando corrigir as anomalias em tempo hábil e garantir
assim a execução de todas as fases do processo de forma articulada. Em 2017, além da dificuldade de
execução na ponta, não foi possível contar com a agilidade necessária do suporte de TI do MEC/FNDE
para o cumprimento de todo o fluxo com êxito. A dificuldade de integração dos sistemas
informatizados do MEC e do FNDE, o atraso dos atores na ponta na inserção das informações
essenciais para geração do pagamento e outros fatores interferiram na execução financeira da Ação,
conforme relatado acima, o que ocasionou a necessidade de inscrição de valores em RAP em 2017.

Quadro – Ação 00OW: Apoio à Manutenção da Educação Infantil
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

( X ) Integral

( ) Parcial

00OW
Apoio à Manutenção da Educação Infantil

Tipo: Operações Especiais
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Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 80.000.000,00

R$ 96.000.000,00

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e
modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à
Código: 1007
formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da
inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 96.000.000,00

R$ 94.650.511,58

R$ 94.650.512,00

R$ 0,00

R$ 1.349.488,42

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
0
0
0
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 70.994.129,10
R$ 70.994.129,10
R$ 0,00
0
Fonte: Simec.
Descrição da Meta

Unidade de Medida

O MEC, por meio de seus programas e ações, apoia os municípios e o Distrito Federal na oferta
e ampliação de vagas na educação infantil, contribuindo para o alcance da Meta 1 do PNE. O
Proinfância permite o repasse de recursos financeiros aos entes federados, auxiliando-os na construção
de unidades de educação infantil padronizadas e na aquisição de mobiliários e equipamentos para a
rede física escolar, além dos repasses de recursos para manutenção de matrículas.
Visando apoiar os municípios e o Distrito Federal na oferta de educação infantil, o MEC
disponibiliza dentro do Simec o módulo “E. I. Manutenção – Unidades do Proinfância” e o módulo “E.
I. Manutenção – Novas Turmas de Educação Infantil”.
O módulo E. I. Manutenção – Unidades do Proinfância permite que os prefeitos e o Secretário
de Educação do Distrito Federal apresentem suas solicitações de recursos para manutenção de novas
matrículas, em novos estabelecimentos de educação infantil. Por meio do E. I. Manutenção – Novas
Turmas de Educação Infantil, o MEC apoia a manutenção de novas matrículas que ainda não foram
contempladas com recursos do Fundeb, em novas turmas de educação infantil ofertadas por
estabelecimentos educacionais públicos ou por instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público.
Em 2017, no âmbito do E. I. Manutenção – Unidades do Proinfância, foram atendidas 16.788
matrículas em 140 novos estabelecimentos, em 112 municípios. O programa E. I. Manutenção – Novas
Turmas de Educação Infantil atendeu mais de 30 mil matrículas, em 1.916 turmas, localizadas em 302
municípios.
A execução da política pública para a educação infantil envolve distintos atores (MEC, FNDE
e entes federados) contribuindo para o atraso na inserção e análise de informações essenciais para o
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repasse de recursos, o que ocasionou a necessidade de inscrição de valores em restos a pagar (RAP).
Cabe ainda ressaltar que o orçamento contingenciado e a falta de divulgação são eventos que
prejudicaram o desenvolvimento da ação.

Quadro – Ação 00PH: Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro na Educação de Jovens e
Adultos e em Programas de Elevação de Escolaridade Integrados à Qualificação Profissional e à
Participação Cidadã
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título

( X ) Integral

( ) Parcial

00PH
Tipo: Operações Especiais
Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro na Educação de Jovens e Adultos e em Programas
de Elevação de Escolaridade Integrados à Qualificação Profissional e à Participação Cidadã

Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 118.568.400,00

R$ 72.690.489,00

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e
modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à
Código: 1007
formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da
inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 53.931.400,00

R$ 15.526.450,00

R$ 15.526.450,00

R$ 0,00

R$ 38.404.950,00

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Não se aplica
Não se aplica
0
0
0
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 60.111.000,00
R$ 19.637.200,00
R$ 0,00
0
Fonte: Simec.
Descrição da Meta

Unidade de Medida

No Programa Brasil Alfabetizado, voltado para a alfabetização de jovens acima de 15 anos,
adultos e idosos, a Ação custeou as despesas básicas dos alfabetizadores, alfabetizadorescoordenadores e demais voluntários que atuam no Programa. A execução em 2017 foi do ciclo iniciado
em 2016.
O valor inscrito em restos a pagar justifica-se tendo em vista que o ciclo perpassa o exercício
financeiro, considerando o intervalo do início e final da ativação de turmas (12 meses) e mais oito
meses de curso contando da última ativação de turma.
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Quadro – Ação 20GK: Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e
Extensão
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título
Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 74.769.600,00

R$ 74.769.600,00

( X ) Integral

( ) Parcial

20GK
Tipo: Atividade
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pósgraduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a
aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a
inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como
Código: 1010
aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e
considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 20142024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 74.769.600,00

R$ 62.998.800,00

R$ 62.998.800,00

R$ 0,00

R$ 11.770.800,00

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Iniciativa apoiada
unidade
842
842
839
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 4.059.400,00
R$ 2.124.300,00
R$ 0,00
Iniciativa apoiada
unidade
799
Fonte: Simec.
Descrição da Meta

Unidade de Medida

A Ação 20GK executada no FNDE tem como objetivo principal apoiar as iniciativas do
Programa de Educação Tutorial (PET). Em 2017, foram pagas 119.818 bolsas do PET com o orçamento
do ano e 1.402 bolsas foram custeadas com recursos de restos a pagar. Além das bolsas de tutoria, os
grupos recebem recurso de custeio. Em 2017, somente 669 grupos, de um total de 839 ativos, foram
habilitados ao recebimento dos referidos recursos, tendo em vista que os demais 170 apresentaram
pendências de prestação de contas de exercício anterior. As iniciativas envolvendo as bolsas de tutoria
e iniciação científica no âmbito do PET, não sofreram contingenciamento de limite de empenho. O não
atingimento da totalidade das metas decorreram do não preenchimento do número máximo de discentes
permitidos por grupo de tutoria (12), no caso das bolsas de iniciação científica.

Quadro – Ação 20RW: Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação

( X ) Integral
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20RW
Tipo: Atividade
Apoio à Formação Profissional, Científica e Tecnológica

Código
Título
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 805.400.000,00

R$ 554.693.484,00

Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada
com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais,
Código: 1009
contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as
metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 438.285.893,00

R$ 356.494.010,25

R$ 353.963.629,00

R$ 2.530.381,39

R$ 81.791.882,79

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Vaga ofertada
unidade
277.558
277.558
254.797
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 608.342.080,38
R$ 94.978.431,35
R$ 18.418.463,54
Vaga ofertada
unidade
64.768
Fonte: Simec.
Descrição da Meta

Unidade de Medida

A Ação 20RW visa ofertar vagas gratuitas, por intermédio da Bolsa-Formação, em cursos de
educação profissional e tecnológica de nível técnico e de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional, por instituições das redes públicas e privadas e pelos Serviços Nacionais de
Aprendizagem, prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos
programas federais de transferência de renda e demais públicos prioritários, por meio da transferência
de recursos aos ofertantes em valor correspondente ao custo total por estudante e pagamento de
mensalidades no caso das redes privadas.
Com o recurso da Ação 20RW, foram efetivadas pelas instituições ofertantes 319.565
matrículas, das quais 64.768 foram financiadas com o recurso de restos a pagar e 254.797 com recursos
do orçamento de 2017.
Em cumprimento ao § 2º, do artigo 6º, da Lei nº 12.513/2011, foram aplicados acima de 30%
desses recursos nas Regiões Norte e Nordeste com a finalidade de ampliar a oferta de educação
profissional e tecnológica.
Os recursos orçamentários recebidos pela Rede Federal, por meio de Termos de Execução
Descentralizada, regulam-se pela autonomia administrativa típica dessas Unidades e o ritmo de
execução imposto pelos seus processos internos. No que diz respeito à oferta das Redes Estaduais,
Municipais e Serviços Nacionais de Aprendizagem, tal inscrição pode resultar do impedimento
momentâneo no recebimento de recursos de transferências diretas, por exemplo, devido a
irregularidades na prestação de contas ou outras percebidas na execução. Por fim, em relação à rede
privada tal inscrição resulta da necessidade de aguardar confirmação de parte da frequência de
estudantes que no prazo legal de 60 dias transpassa o exercício orçamentário.
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O MEC planeja ação junto aos demandantes com o intuito de aprimorar a elaboração do Mapa
de Demandas Identificadas e garantir maior eficiência na relação matriculas efetivadas/vagas ofertadas.

Quadro – Ação 213M: Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos
Direitos Humanos e de Inclusão
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título

( X ) Integral

( ) Parcial

213M
Tipo: Atividade
Apoio a Iniciativas de Valorização da Diversidade, de Promoção dos Direitos Humanos e de
Inclusão

Iniciativa

Objetivo

Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 10.000.000,00

R$ 6.000.000,00

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e
modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à
Código: 1007
formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da
inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 1.125.141,00

R$ 759.064,20

R$ 379.842,00

R$ 379.222,54

R$ 366.077,05

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Projeto apoiado
Unidade
5
3
3
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 2.915.085,28
R$ 1.633.847,67
R$ 316.942,84
Projeto apoiado
Unidade
2
Fonte: Simec.
Descrição da Meta

Unidade de Medida

A Ação 213M apoia projetos que abordam as temáticas da cidadania, dos direitos humanos, da
educação inclusiva, da proteção de crianças e adolescentes, da diversidade em suas múltiplas
dimensões e do enfrentamento da violência e de todas as formas de discriminação. Apoia também as
iniciativas de educação do campo, educação para as relações étnico-raciais, educação escolar indígena,
educação escolar quilombola, educação ambiental, educação no sistema prisional, educação no sistema
socioeducativo, educação para os ciganos e populações em situação de itinerância e as iniciativas
relacionadas a prevenção ao uso de drogas e enfrentamento das vulnerabilidades sociais.
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Essa Ação foi executada por meio de Termo de Execução Descentralizada, considerando-se
projeto apoiado cada termo pactuado. Em 2017, foram apoiados dois projetos com o orçamento do ano
e dois projetos com orçamento de RAP, conforme abaixo:
1. Revisão Grafia Química Braille para uso no Brasil – 3ª edição, por meio do AAE. O projeto propõe
uma sistematização das informações de interesse da educação especial, descrevendo metodologias
para o armazenamento, tratamento e emissão de relatórios dos indicadores da Meta 4 do PNE,
beneficiando a gestão da Secadi/MEC.
2. II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. Em parceria com a Funai, esta secretaria
apoiou técnica e financeiramente as atividades logísticas e operacionais necessárias para garantir a
participação dos delegados na II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, que visa
avaliar a política de educação escolar indígena e construir propostas para consolidação dos direitos
à educação diferenciada, bilíngue/multilíngue, e fortalecer o protagonismo indígena. O projeto
apresentado pela Funai e aprovado pela Secretaria, não teve cumprimento do objeto em sua
totalidade, tendo em vista a necessidade de adiamento do evento para março de 2018, uma vez que
o processo de contratação da empresa de eventos do MEC, responsável pela infraestrutura e
hospedagem dos participantes, não ter sido efetivado com tempo hábil para garantir a chegada,
permanência e saída dos participantes em Brasília. Um fator interveniente para a execução da Ação
é que o evento é de grande complexidade e possui pouca disponibilidade de recursos humanos.
3. Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias educacionais. Cooperação técnica com o MEC visando
pesquisar e criar soluções tecnológicas educacionais que contribuam com a implementação de das
políticas da educação continuada, diversidade e inclusão do MEC. Projeto apoiado com o
orçamento de RAP.
4. Pagamento de AAE para atender a demandas do Projovem Urbano/Campo. Projeto apoiado com
orçamento de RAP.
Houve a necessidade de inscrição de valores em restos a pagar, pois os projetos apoiados são
de ação contínua, a execução do objeto do projeto não se conclui no exercício, o repasse somente se
efetiva com a liquidação da despesa e a conclusão do projeto só ocorre com o total atingimento do
objeto pactuado.
Para o cálculo da meta física, foi considerado mais um projeto apoiado, a transferência de
recursos no valor de R$ 8 milhões para o Inep, visando ao atendimento da realização do ENCCEJA.

Quadro – Ação 214V: Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e Adultos e a Programas de
Elevação de Escolaridade, Com Qualificação Profissional e Participação Cidadã
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na
execução da ação
Código
Título

( X ) Integral

( ) Parcial

214V
Tipo: Atividade
Apoio à Alfabetização, à Educação de Jovens e Adultos e a Programas de Elevação de
Escolaridade, Com Qualificação Profissional e Participação Cidadã

Iniciativa

Objetivo

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e
modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à
formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da
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Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

Dotação
Inicial

Final

R$ 159.000.000,00

R$ 85.000.000,00

inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024.
Educação de qualidade para todos
Código: 2080
Tipo: Temático
26298
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Positivo:
Lei Orçamentária 2017
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar
Despesa
do exercício 2017
Não
Empenhada
Liquidada
Paga
Processados
Processados
R$ 69.469.277,00

R$ 64.411.972,22

R$ 64.411.972,00

R$ 0,00

R$ 5.057.304,54

Execução Física
Meta
Prevista
Reprogramada
Realizada
Pessoa beneficiada
Unidade
346.000
209.000
167.347
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
Pessoa
R$ 5.002.660,75
R$ 0,00
R$ 0,00
Unidade
0
beneficiada
Fonte: Simec.
Descrição da Meta

Unidade de Medida

A Ação 214V apoiou projetos da EJA e de programa Brasil Alfabetizado. A EJA é uma
modalidade da educação básica, portanto financiada pelo Fundeb. O repasse dos recursos aos entes
federados é realizado no ano subsequente ao preenchimento do Censo Escolar do Inep, de maneira que
o ano de ingresso dos alunos na rede de ensino é custeado com recursos próprios dos municípios. A
demanda cadastrada pelos municípios para novas matriculas de EJA foi de 50.218. No entanto, tendo
em vista o limite orçamentário, o atendimento realizado foi de somente 29.715 matrículas. O valor
liquidado considera somente os entes adimplentes. Considerando o número apresentado, constata-se
um cenário orçamentário/financeiro desfavorável para o atendimento da EJA.
O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) promove o apoio a ações de alfabetização por meio da
transferência de recursos financeiros, em caráter suplementar, aos entes federados que efetuam sua
adesão ao Programa. O Ciclo de 2016, executado em 2017, teve como meta o atendimento de 200 mil
alfabetizandos, sendo 150 mil pelos estados e 50 mil pelos municípios e foi atendido 103.404 e 34.228
respectivamente. Participaram do ciclo 418 municípios de 15 estados – 9 na região nordeste, 3 da região
norte, 1 no centro oeste e 2 no Sudeste, ficando de fora apenas os estados do Amapá, Espírito Santo,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Registre-se que dessa Ação foi liberado limite de
empenho no valor de R$ 42 milhões para o Inep, para apoio na execução do ENCCEJA.
O PBA é realizado a partir do regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para abertura de turmas de alfabetização. Cabe à União o apoio técnico e financeiro para
que os entes federados abram as turmas. Para tanto é necessário apresentar o Plano de Alfabetização
(PPALFA) no qual constam as estratégias de mobilização, formação e acompanhamento das ações.
Cabe informar que o ciclo contou com saldos de ciclos anteriores, existentes em contas dos entes
executores. A Secadi fez pequeno aporte de R$ 1.124.182,46 para apoio a alguns entes que não tinham
saldo suficientes para abertura de turmas.
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A meta de 200 mil alfabetizandos em turmas de alfabetização não foi alcançada e pelos
seguintes fatores:





Desconhecimento a respeito do PBA por parte dos novos gestores que assumiram os mandatos em
janeiro deste ano;
Necessidade de abertura de novas contas e a transferências dos recursos dos saldos entre contas
bancárias. Essa transferência ficou prejudica em função de Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) entre o Ministério Público e o FNDE;
O impedimento de ativação de turmas para os entes federados com pendência em relação aos ciclos
anteriores.

Importante registrar que, no monitoramento do PPA 2016/2019, foi informado que o PBA será
avaliado em 2018. Nessa avaliação será possível conhecer os resultados alcançados e as dificuldades,
além do acompanhamento dos egressos das turmas de alfabetização nas turmas do ensino fundamental
e do ensino médio na modalidade EJA.

AÇÕES NÃO PREVISTAS NA LOA 2016 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Os quadros a seguir referem-se a ações não previstas na LOA 2016 que o MEC executou no
exercício e a título de restos a pagar não processados, no orçamento fiscal e de seguridade social.

Quadro – Ação 8790: Apoio Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos
Identificação da Ação
8790
Tipo: Atividade
Apoio Alfabetização e a Educação de Jovens
Não se aplica
Apoiar o educando, a escola e os entes federados com ações direcionadas ao
desenvolvimento da educação básica, à ampliação da oferta de educação
integral e à alfabetização e educação de jovens e adultos segundo os
princípios da equidade, da valorização da pluralidade, dos direitos humanos,
do enfrentamento da violência, intolerância e discriminação, da gestão
Código: 0598
Objetivo
democrática do ensino público, da garantia de padrão de qualidade, da
igualdade de condições para acesso e permanência do educando na escola, da
garantia de sua integridade física, psíquica e emocional, e da acessibilidade,
observado o regime de colaboração com os entes federados.
Educação Básica
Código: 2030
Tipo: Temático
Programa
26298
Unidade Orçamentária
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Ação Prioritária
Positivo:
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 58.611.477,02
R$ 1.082.123,17
R$ 0,00
Projeto apoiado
Unidade
317
Fonte: Simec.
Código
Título
Iniciativa

A Ação objetiva custear despesas do PBA, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e
idosos. É desenvolvido em todo território nacional, em parceria com os entes federados, com
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atendimento prioritário a municípios que apresentam altas taxas de analfabetismo. A Ação possibilita
também custeio do Projovem Campo e Urbano, que atende jovens entre 18 e 29 anos que não tenham
concluído o ensino fundamental. Sobre o valor de RAP executado, cabe informar que, com base nas
Portarias nº 77.192 e nº 77.196, ambas de 30 de dezembro de 2015 da Secadi, foram apoiados 317
entes executores que tiveram seus planos plurianual de alfabetização (PPALFA) aprovados relativos
ao ciclo de 2015 que se estende a 2016 e 2017. A Ação 8790 foi aglutinada pela ação 214V no exercício
de 2016.

Quadro – Ação 20RS: Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica nas Comunidades do
Campo, Indígenas, Tradicionais, Remanescentes de Quilombo e das Temáticas de Cidadania,
Direitos Humanos, Meio Ambiente e Políticas de Inclusão dos Alunos com Deficiência.
Identificação da Ação
20RS
Tipo: Atividade
Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica nas Comunidades
Prestação de assistência financeira, técnica e material as escolas, aos profissionais da educação
e aos estudantes das redes públicas da educação básica, incluindo programas de transporte,
alimentação (inclusive de professores e profissionais de educação básica), assistência à saúde,
manutenção escolar, ampliação do tempo e espaços educativos e reforço da autogestão, material
Iniciativa
didático-escolar, paradidático, periódicos e obras de referência, considerando, entre outras
especificidades, o atendimento educacional especializado, a acessibilidade, a sustentabilidade
socioambiental, as populações do campo, afrodescendentes, indígenas e a educação de jovens e
adultos.
Apoiar o educando, a escola e os entes federados com ações direcionadas ao
desenvolvimento da educação básica, à ampliação e educação de jovens e
adultos segundo os princípios da equidade, da valorização da pluralidade, dos
direitos humanos, do enfretamento da violência, intolerância e discriminação,
Código: 0598
Objetivo
da gestão democrática do ensino público, da garantia de padrão de qualidade,
da igualdade de condições para acesso e permanência do educando na escola,
da garantia de sua integridade física, psíquica e emocional, e da
acessibilidade, observado o regime de colaboração com os entes federados.
Educação Básica
Código: 2030
Tipo: Temático
Programa
26298
Unidade Orçamentária
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Ação Prioritária
Positivo:
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 9.569.886,73
R$ 538.995,27
R$ 1.426.251,19
Vaga ofertada
Unidade
0
Fonte: Simec.
Código
Título

A Ação é voltada para apoio a projetos relacionados às temáticas da diversidade, tais como:
educação do Campo, Indígena, Quilombola, Etnicorracial, Educação Especial, Jovens e Adultos e
Direitos Humanos.
A Ação também presta assistência técnica e financeira para estados e municípios, por meio do
Plano de Ações Articuladas (PAR), apoiando a formação de gestores escolares e profissionais da
educação, a realização dos encontros das comissões gestoras dos Territórios Etnoeducacionais, a
atualização dos planos estaduais de educação nas prisões, a produção de material didático acessível, a
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aquisição de materiais pedagógicos nas áreas de Educação Especial, Educação para as Relações ÉtnicoRaciais, Educação Escolar Indígena, EJA no Sistema Prisional, Educação Ambiental, dentre outros.

Quadro – Ação 8252: Educação Profissional e Tecnológica à Distância
Identificação da Ação
8252
Tipo: Atividade
Educação Profissional e Tecnológica à Distância
Não se aplica
Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos,
sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das
Código: 0582
Objetivo
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades
das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das
mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.
Educação Profissional e Tecnológica
Código: 2031
Tipo: Temático
Programa
26298
Unidade Orçamentária
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Ação Prioritária
Positivo:
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Descrição da
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Realizada
Meta
Medida
R$ 6.591.329,19
R$ 5.387.727,22
R$ 165.372,39
Projeto apoiado
Unidade
4
Fonte: Simec.
Código
Título
Iniciativa

A Ação possuía a finalidade de fomentar, fortalecer e expandir a educação profissional e
tecnológica na modalidade a distância, com o custeio da oferta de vagas, garantia de continuidade de
matrículas de anos anteriores, além da modernização e instalação de polos de educação a distância e
insumos necessários à garantia da expansão da oferta. Além disso, a ação fomentava a produção de
material didático, a elaboração e realização de pesquisas, desenvolvimento de sistemas de avaliação,
capacitação de profissionais vinculados à educação profissional e tecnológica a distância dos parceiros
e outras ações que subsidiavam uma oferta a distância de qualidade. No exercício de 2017, a execução
de RAP de exercícios anteriores fomentou a continuidade de ações em 4 unidades gestoras, porém
compreende-se que dessa execução não resultou a oferta de novas vagas.
A Ação findou no ano de 2014, e os valores que permanecem inscritos referem-se às ações
pactuadas em anos anteriores, nas entidades que receberam o crédito descentralizado. A oferta de
educação profissional e tecnológica a distância continua acontecendo por meio da rede e-Tec Brasil,
no âmbito do Pronatec.

Quadro – Ação 6368: Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de
Ensino Superior e Hospitais de Ensino
Código
Título
Iniciativa
Objetivo

Identificação da Ação
6368
Tipo: Atividade
Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e
Hospitais de Ensino
Não se aplica
Não se aplica
Código:
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Programa
Unidade Orçamentária

Brasil Universitário
26101

Código: 1073

Tipo: Temático

Caso
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
Positivo:
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Medida
R$ 18.888,34
R$ 18.888,34
R$ 0,00
Laboratório equipado
Unidade
Fonte: Simec.
Ação Prioritária

( ) Sim

( X ) Não

( ) Outras

Realizada
1

A Ação 6368 é destinada à aquisição, reposição e instalação de equipamentos e de instrumental
para ensino, pesquisa, para a modernização dos laboratórios das instituições federais de ensino superior
e de seus hospitais de ensino. No exercício de 2017, foi liquidado o valor de R$ 18.888,34 pela
Universidade Federal do Pará.

Quadro – Ação 6379: Complementação para o funcionamento dos hospitais
Identificação da Ação
6379
Tipo: Atividade
Complementação para o funcionamento dos hospitais
Não se aplica
Não se aplica
Código:
Brasil Universitário
Código: 1073
Tipo: Temático
26101
Caso
( ) Sim
( X ) Não
( ) PAC
( ) Brasil sem Miséria
( ) Outras
Ação Prioritária
Positivo:
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física – Metas
Unidade de
Valor em 01/01/2017
Valor Liquidado
Valor Cancelado
Descrição da Meta
Realizada
Medida
R$ 611.566,64
R$ 27.400,00
R$ 96.196,19
Hospital apoiado
Unidade
1
Fonte: Simec.
Código
Título
Iniciativa
Objetivo
Programa
Unidade Orçamentária

A Ação 6379 é destinada a auxiliar no funcionamento dos hospitais de ensino, melhorando a
qualidade do ensino e da pesquisa desenvolvidos pelas instituições federais de ensino superior, além
de garantir os procedimentos necessários na área de saúde, em termos de prestação de assistência à
comunidade por meio do SUS. A liquidação realizada no exercício de 2017 foi no valor de R$
27.400,00 e refere-se à aquisição de software permanente para operação de equipamento de Raio-X do
Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba.

Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
A LOA para o exercício de 2017, que estimou a receita e fixou a despesa da União para aquele
exercício, Lei 13.414, de 10 de janeiro de 2017, foi publicada em 11 de janeiro daquele ano.
Houve a publicação do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, que dispôs sobre a
programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo. Este estabeleceu um cronograma para janeiro, fevereiro e março no valor aproximado de
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1/18 de limite de empenho por mês do montante publicado na LOA para as despesas discricionárias
(exceto emendas) de todo o MEC.
Apenas em 30 de março de 2017 houve a publicação do Decreto nº 9.018, que alterou os valores
do supracitado Decreto. Este apresentou um valor global dos limites de empenho a serem executados
até 8 de dezembro de 2017. A tardia publicação dos valores definitivos, apenas em março,
comprometeu a execução de algumas despesas, afinal só pôde haver um planejamento mais apurado
com os valores globais de empenho.
Outro fator relevante foi a frustração de arrecadação de receita na Fonte 293 – Produto da
Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação. Como a execução de algumas ações que
receberam Fonte 293, dentre elas a 0509 (Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica) e 00PH
(Concessão de Bolsas e Auxílio Financeiro na Educação de Jovens e Adultos e em Programas de
Elevação de Escolaridade Integrados à Qualificação Profissional e à Participação Cidadã), que são
pulverizadas entre diversas obras e credores, o remanejamento da Fonte no final do ano acabou
envolvendo diversas alterações em documentos (Notas de Empenho).
Por fim, o contingenciamento orçamentário ocorrido no exercício de 2017 exigiu adequação na
programação orçamentária e na execução de algumas despesas. Para conservação dos programas
essenciais foram realizados ajustes por meio das alterações de crédito orçamentário em diversas
unidades vinculadas ao MEC.

Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento
Não houve obrigação assumida em 2017 sem o respectivo crédito autorizado no orçamento.

Restos a pagar de exercícios anteriores
Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores no âmbito da Secretaria Executiva do MEC
tiveram a seguinte composição, conforme demonstra o quadro a seguir:
Quadro – Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores (em R$)
Restos a Pagar Processados

Ano de
Inscrição
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
TOTAL

Montante em 1º de
janeiro de 2017
42.727
1.145.795
29.923
72.567
277.759
6.000
7.994
86
1.280.69
55.901
2.919.446

Pagos

Cancelados
500.000
500.000

Saldo a pagar 31/12/2017

1.249
3.372
4.620

41.478
642.424
29.923
72.567
277.759
6.000
7.994
86
1.280.694
55.901
2.414.826

Restos a Pagar não Processados
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Ano de
Inscrição
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
TOTAL

Montante em 1º de
janeiro de 2017
216.910.987
55.734.531
20.903.347
39.200.389
33.040.336
20.847.060
19.253.724
2.297.538
31.719
408.219.631

Liquidados

Pagos

156.228.146
5.469.704
38.453
122.601
1.862
161.860.766

156.192.287
5.469.704
38.453
122.601
1.862
161.824.907

Cancelados
20.709.857
34.843.484
13.286.328
37.831.295
32.990.474
19.979.438
19.239.308
2.297.538
31.719
181.209.442

Saldo a pagar 31/12/2017

40.008.842
15.421.343
7.578.566
1.246.494
48.000
867.621
14.416
65.185.282

Fonte: Tesouro Gerencial.

Do quadro acima, pode-se depreender que, do montante total constante em 1º de janeiro de
2017, considerando-se os restos a pagar processados e não processados, 39% foi efetivamente pago,
resultando num total de R$ 162,32 milhões, enquanto 44% foi cancelado, restando um saldo total a
pagar de R$ 67,6 milhões (16%), sendo a maior parte deste valor (96%) representada por restos a pagar
não processados.
Ainda quanto à composição dos restos a pagar, é relevante ressaltar que aproximadamente 11%
do montante de restos a pagar não processados e 1% do total de restos a pagar processados constantes
em 1º de janeiro de 2017, na Secretaria Executiva do Ministério, era proveniente do orçamento de
outras unidades orçamentárias que não correspondem à UO 26101 (MEC), tais como 26290 (Inep),
26291 (Capes) e 26298 (FNDE).
Os gráficos abaixo demonstram que, do montante inscrito em restos a pagar da Secretaria
Executiva do MEC, a maior parcela é executada pela SAA, que responde por 96% do montante de
restos a pagar não processados e 19% do montante de restos a pagar processados em 1º de janeiro de
2017. Consequentemente, a maior parte dos pagamentos (aproximadamente 95%) foi efetuada por esta
unidade. Convém destacar que a SAA é a principal UG executora no âmbito da Secretaria-Executiva
do MEC, sendo a responsável pela maior parte da execução orçamentária e financeira das despesas da
administração direta do órgão. Ainda de acordo com os gráficos, do saldo ao final do exercício, a SAA
detém 87% do dos não processados e 23% dos processados.

Gráfico – Restos a pagar não processados: montante em 1º de janeiro de 2017 e saldo a pagar em
31/12/2017 – Por Secretaria (em R$ milhares)
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Fonte: Tesouro Gerencial.

Gráfico – Restos a pagar processados: montante em 1º de janeiro de 2017 e saldo a pagar em
31/12/2017 – Por Secretaria (em R$ milhares)
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Fonte: Tesouro Gerencial.

Os quadros a seguir demonstram os valores de restos a pagar respectivos a cada Secretaria
integrante da estrutura da Secretaria-Executiva do MEC.

Quadro – Situação dos restos a pagar não processados por secretaria integrante da Secretaria
Executiva do MEC (em R$ milhares)
Restos a Pagar Não Processados
Montante em 1º
Secretarias
de janeiro de 2017
SAA
390.489.158
SESu
17.730.473
TOTAL
408.219.631

Liquidados

Pagos

Cancelados

Saldo a pagar
31/12/2017

153.769.164
8.091.602
161.860.766

153.742.904
8.082.002
161.824.907

179.905.316
1.304.125
181.209.442

56.840.937
8.344.345
65.185.282

Fonte: Tesouro Gerencial.
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Quadro – Situação dos restos a pagar processados por secretaria integrante da Secretaria
Executiva do MEC (em R$ milhares)

Secretaria
SAA
SESu
SETEC
SASE
SEB
TOTAL

Restos a Pagar Processados
Montante em 1º de
Pagos
janeiro de 2017
549.629
1.365.082
4.620
115
1.000.000
500.000
2.919.446
500.000

Cancelados
4.620
4.620

Saldo a pagar
31/12/2017
549.629
1.365.082
115
500.000
2.414.826

Fonte: Tesouro Gerencial.

Por fim, compete destacar que a presença de valores inscritos em restos a pagar não processados
de exercícios de 2008 a 2015, cuja vigência extrapolou o prazo de validade contido no § 2º do artigo
68 do Decreto nº 93.872/1986, pode ser justificada pelo fato de que 98% desses saldos se referirem a
despesas do MEC financiadas com recursos da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Indicador
de Lei Calmon “SIM”), enquadrando-se, portanto em uma das exceções ao prazo do dispositivo citado
(artigo 68, § 3º, II, c, do Decreto nº 93.872/1986).
No entanto, apesar dessa exceção condicionada pela legislação vigente, foram efetivadas ações
para reduzir o montante de restos a pagar de exercícios anteriores, fato observado, por exemplo, pelo
montante de cancelamentos (44% em relação ao saldo inicial do exercício). Nesse sentido, cabe
enfatizar o esforço despendido pela Secretaria Executiva do MEC para reduzir a inscrição anual de
restos a pagar processados e não processados e a reinscrição sucessiva de empenhos emitidos em anos
anteriores, por meio da análise criteriosa dos empenhos a serem inscritos e reinscritos, de modo a evitar
a manutenção de empenhos cuja permanência é desnecessária. Analisando-se, por exemplo, o saldo de
restos a pagar não processados da unidade, no encerramento do exercício, percebe-se uma redução de
aproximadamente 84% em relação ao montante existente no seu início.
Desse modo, pode-se concluir que a maior parcela dos valores mantidos se refere a despesas
cujos credores ainda não apresentaram as respectivas notas ou faturas e não se enquadram em situação
de prescrição regulada pela legislação ou aguardam algum tipo de decisão judicial.

Execução descentralizada com transferência de recursos
A análise crítica do item execução descentralizada com transferência de recursos foi preparada
considerando-se a singularidade das unidades da administração direta do MEC e os quadros estão
apresentados de forma consolidada.
O quadro abaixo contempla a quantidade de instrumentos por modalidade de transferência e os
respectivos valores repassados nos últimos três exercícios, de forma consolidada, levando em
consideração as particularidades de cada unidade do MEC.
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Quadro – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três
exercícios
Unidade concedente ou contratante
Nome:

152734 – Coordenação Geral de Suporte ao Orçamento (CGSO)

Modalidade

Quantidade de instrumentos
celebrados

Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Convênio

-

19

39

7.946.802,34

22.366.617,96

23.559.554,62

Acordo de
Cooperação Técnica

-

-

02

-

4.791.658,16

10.180.772,90

Termo de Execução
Descentralizada

562

650

203

1.080.451.685,65

747.572.004,94

602.799.956,26

Totais

562

669

244

1.088.398.487,99

774.730.281,06

636.540.283,78

Fonte: Tesouro Gerencial (TG), Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e Sistema de Convênios
(Siconv).

O quadro abaixo visa demonstrar a situação gerencial da prestação de contas final pelos
recebedores dos recursos transferidos pelo MEC.

Quadro – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas
modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres
Unidade Concedente
Nome: 152734 – Coordenação Geral de Suporte ao Orçamento (CGSO)

Exercício da
Prestação das Quantitativos e montante repassados
Contas

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Convênios

Contratos de
repasse

Termo de
Execução
Descentralizada

15

-

1

5.547.094,92

-

50.000,00

01

-

306

1.351.379,00

-

40.486.319,15

01

-

544

245.379,00

-

514.616.09

Quantidade
Exercício do
relatório de
gestão

Exercícios
anteriores

Contas Prestadas
Montante Repassado
Contas NÃO
Prestadas

Quantidade

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade

Montante Repassado

Montante Repassado

Fonte: Tesouro Gerencial (TG), Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e Sistema de Convênios
(Siconv).

O quadro a seguir contempla informações sobre a análise de contas pela unidade concedente ou
contratante que foram apresentadas no exercício de 2017.
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Quadro – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de
gestão
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: 152734 – Coordenação Geral de Suporte ao Orçamento (CGSO)
Instrumentos
Contas apresentadas ao repassador no exercício de
referência do relatório de gestão

Convênios

Contratos de
repasse

Termo de
Execução
Descentralizada

11

-

1

Quantidade reprovada

-

-

0

Quantidade de TCE instauradas

-

-

0

5.004.329,46

-

50.000,00

90

-

850

50.083.811,82

-

41.000.935,24

Quantidade aprovada
Contas analisadas
Montante repassado (R$)
Quantidade
Contas NÃO analisadas
Montante repassado (R$)

Fonte: Tesouro Gerencial (TG), Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e Sistema de Convênios
(Siconv).

Abaixo segue o quadro que visa demonstrar o perfil dos atrasos na análise das prestações de
contas de recursos repassados que integram a conta anual.

Quadro – Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: 152734 – Coordenação Geral de Suporte ao Orçamento (CGSO)
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Instrumentos da transferência
Até 30 dias

De 31 a 60 dias

De 61 a 90 dias De 91 a 120 dias Mais de 120 dias

Convênios

3

4

-

2

80

Contratos de repasse

-

-

-

-

-

Fonte: Tesouro Gerencial (TG), Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e Sistema de Convênios
(Siconv).

Os termos de execução descentralizadas (TED) são avaliadas com base nos Relatórios de
Cumprimento do Objeto do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério
da Educação (Simec), conforme a Portaria nº 1.529, de 2014, a Portaria Conjunta MP/MF/CGU nº 8,
de 2012, o Decreto n 6.170, de 2007. Os TED estão publicados no endereço eletrônico do MEC, em
http://simec.mec.gov.br/ted/termo-de-execucao-descentralizada.php.

Quadro – Perfil de atrasos na análise de cumprimento de objeto de Termo de Execução
Descentralizada
Unidade Responsável
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Até 30 dias

De 31 a 60 dias

De 61 a 90 dias

De 91 a 120 dias Mais de 120 dias

SAA

-

2

-

-

4

Sase

-

-

-

-

4

SEB

-

1

0

2

17

Secadi

1

1

3

1

38

Seres

-

-

-

-

4

Sesu

2

6

6

9

419

Setec

29

18

4

9

268

Fonte: Tesouro Gerencial (TG) e Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

Para o item execução descentralizada com transferência de recursos, a análise crítica foi
preparada considerando-se a singularidade das unidades da Administração Direta do MEC.
No âmbito da Secadi, os TED firmados com as instituições tiveram o objetivo de apoiar a
implementação das políticas de educação da Secretaria. Destacam-se alguns programas que tiveram
execução através de TED, viabilizando o apoio a diversos projetos dessas instituições, como o
Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciatura Interculturais Indígenas (Prolind), Coneei e
Territórios Etnoeducacionais, Saberes Indígenas na Escola, Étnico Racial, Educação em Direitos
Humanos, Programa Escola da Terra, EJA e Educação Especial.
Em relação à prestação de contas, compete à Secadi a emissão de parecer quanto ao atingimento
do objeto pactuado. Cabe ressaltar as dificuldades das instituições quanto ao envio do relatório de
cumprimento de objeto, considerando as mudanças dos reitores, gestores e coordenadores de cursos.
No exercício de 2017, a Sase firmou parcerias com o FNDE com o objetivo de implementar as
redes de apoio técnico, formadas por avaliadores educacionais, que atuam junto aos entes federados,
prestando assistência técnica para o monitoramento dos planos de educação, na elaboração e adequação
dos planos de carreira e remuneração, na realização do diagnóstico para identificar e conhecer os
sistemas de ensino existentes no Brasil, assim como a existência de fóruns e conselhos de educação
existência do regime de colaboração. Apoiou financeiramente as preparatórias das Conferências
Estaduais de Educação, que precedem a Conferência Nacional de Educação (Conae). Efetuou ainda,
o repasse da 3ª parcela firmado entre esta Secretaria e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que
tem por objetivo disponibilizar pela internet o Simulador de Custo-Aluno-Qualidade (SimCAQ) como
ferramenta de suporte ao processo de elaboração/adequação e monitoramento/avaliação dos planos
estaduais e municipais de educação, visando à articulação das metas educacionais locais com as metas
do PNE (Lei nº 13.005 de 25/06/2014).
Quanto ao acompanhamento das descentralizações firmadas, a Sase, no decorrer da vigência
dos instrumentos, solicita às instituições recebedoras dos recursos relatórios parciais de cumprimento
do objeto e, caso sejam detectadas impropriedades na execução dos recursos, a Secretaria solicita à
entidade executora que proceda à devida regularização da inconsistência, para que, na apresentação da
prestação de contas final, a situação já esteja normalizada.
A Seres formaliza transferências de recursos por meio de TED com o objetivo de realizar o
pagamento do Auxílio de Avaliação Educacional (AAE) para colaboradores designados por essa
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Secretaria. Os TED da Seres têm como proponente o FNDE, que é um dos órgãos autorizados a
operacionalizar o pagamento do AAE.
As prestações de contas são acompanhadas via Simec. Referente aos demais exercícios, a Seres
está em articulação com o FNDE para sejam formalizadas as demais prestações de contas. Em que pese
a falta no Simec das prestações de contas, a Secretaria, por meio de suas Diretorias e da Coordenação
de Planejamento e Gestão, realiza previamente o acompanhamento, por meio do Sistema de Avaliações
Educacionais (SAE), de todas as demandas cadastradas e os pagamentos realizados pelo FNDE.
Estando os recursos descentralizados, são utilizados na estrita observância do cumprimento do objeto
dos TED.
Os TED da SAA cujo responsável técnico é a DTI teve o intuito de contratar solução de alta
disponibilidade e contingência para o banco de dados Oracle. Fez-se necessário para se obter o
espelhamento do ambiente de banco de dados do MEC em ambiente remoto e com a finalidade de se
prover maior segurança aos dados dos programas de governo desenvolvidos e custeados pelo MEC.
O TED celebrado com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) teve por finalidade
financiar a o Curso Internacional “Boas Práticas Administrativas – Conhecendo a experiência Europeia
para refletir sobre o Brasil” – promovido pela Enap em parceria com a Escola da Advocacia Geral da
União (E-AGU) e com a Universidade de Roma Tor Vergata, realizado na cidade de Roma/Itália, no
período de 19 a 24 de novembro de 2017, com carga horária de 30 horas presenciais.
No que diz respeito à formalização de TED no âmbito da Setec, destaca-se que essa é a forma
de transferência por meio da qual parcela significativa das ações de competência da Secretaria são
realizadas, especialmente nas ações orçamentárias 20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica, e 6380 – Fomento ao Desenvolvimento da Educação
Profissional e Tecnológica.
Importa considerar, contudo, que a execução descentralizada envolve a necessidade de um
acompanhamento das ações realizadas pelas entidades proponentes, motivo pelo qual têm sido
propostas medidas consistentes na melhoria dos controles internos da Secretaria relativos à execução
dos referidos termos. Parte desse acompanhamento é realizada mediante acompanhamento in loco das
ações executadas e outra parte depende dos registros realizados no Simec, especialmente em se tratando
do monitoramento das obras na Rede Federal, ou mesmo do preenchimento do Relatório de
Cumprimento de Objeto preenchido pelas entidades beneficiadas com recursos orçamentários
transferidos.
Nesse sentido, ao longo de 2017, foram empreendidas ações que visam redefinir processos de
trabalho para que seja apontado um acompanhamento mais eficaz daqueles termos cujos prazos de
vigência expirem, de forma que as prestações de contas sejam demandadas e apresentadas
tempestivamente, bem como definição de processos de trabalho que estabeleçam rotinas voltadas para
a análise dessas prestações de contas. Como exemplo de acompanhamento dessas ações, destaca-se
que, mensalmente, são extraídos relatórios do módulo SPO-TED do Simec, com vistas a evidenciar os
TED vencidos e vincendos para que sejam adotadas as medidas de prorrogação de vigência e
solicitação de envio do Relatório de Cumprimento do Objeto devidamente preenchido, conforme o
caso.
Além disso, estão sendo implementadas nesse módulo específico (SPO-TED) ferramentas de
integração que permitem o cruzamento de informações orçamentárias e financeiras, mediante
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importação de dados do Siafi, que suportam a análise dos relatórios de cumprimento do objeto.
Outrossim, estão sendo planejadas, para 2018, ações de monitoramento mesmo diante de quadro com
reduzida capacidade operacional para fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho
pactuados.
Já a Sesu considera que os instrumento de execução descentralizadas exercem papel efetivo no
gerenciamento das universidades federais e são de fundamental importância para as ações de
desenvolvimento, reestruturação, expansão e manutenção da rede de Ifes. O instrumento TED permite
que o MEC exerça o papel de indutor de políticas universitárias nas redes de Ifes, com aporte de
recursos específicos em projetos prioritários na agenda da educação superior pública.
Ressalta-se que em 2017 foram objeto de visita técnica de servidores dessa Secretaria 10 dos
convênios formalizados com as universidades estaduais, cujo propósito foi verificar a execução física
do objeto e os aspectos contábeis e financeiros dos projetos vigentes.
A atividade de Análise de Prestação de Contas dos convênios consiste na verificação dos
processos de execução, da aplicação dos recursos repassados e do atingimento dos objetivos
conveniados com visitas in loco e pelo Siconv, conforme o Decreto nº 6.170/2007.
O acompanhamento das descentralizações firmadas no decorrer da vigência dos instrumentos é
efetuado via Siconv por meio dos “Relatórios de Acompanhamentos”, a partir de solicitações às
instituições recebedoras dos recursos, relatórios parciais de cumprimento do objeto e, caso sejam
detectadas impropriedades na execução dos recursos, é solicitado à entidade executora que proceda à
devida regularização. Tal processo ocorre para que, no ato da apresentação da prestação de contas final,
a situação já esteja normalizada. As áreas técnicas fazem o acompanhamento do desenvolvimento das
ações bem como emitem o parecer aprovando as contas ou colocando-as em diligência quando
verificada necessidade de mais informações por parte das proponentes.
A SEB, a partir do ano de 2017, visando resolver o problema do passivo de prestações de contas,
tem buscado implantar e implementar ações efetivas de acompanhamento e análise das prestações de
contas recebidas das unidades gestoras (UG’s) que receberam recursos por meio de TED. Dentre as
ações realizadas pela SEB nesse processo de acompanhamento, destacam-se a criação de um relatório
de acompanhamento dos TED vencidos ou a vencer permitindo, assim, que a Secretaria se comunique
com a UG responsável e solicite que seja providenciada a prestação de contas. Outras ações executadas
referem-se ao acompanhamento das solicitações de liberação financeira, permitindo o monitoramento
do volume de recursos transferidos, evitando, com isso, eventuais oscilações no quantitativo de
recursos. Também pretende-se acompanhar os cronogramas propostos pela UG e a liberação financeira
para a execução deste. A Secretaria, visando realizar um controle mais efetivo de suas transferências
de recursos, condicionará a celebração de novos TED à apresentação da prestação de contas dos termos
já vencidos.

SITUAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
Não se aplica.
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INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL PARA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
No que diz respeito a estrutura de pessoal da Sase para análise das prestações de contas, o
gerenciamento das transferências voluntárias é realizado pelas áreas técnicas responsáveis pela
execução do objeto pactuado, que indicam um servidor para atuar como gerente/fiscal. No decorrer da
vigência dos instrumentos são solicitados às instituições recebedoras dos recursos relatórios parciais e
finais de cumprimento do objeto.
A Sesu possui um servidor em sua força de trabalho, com a atribuição de “Agente
Administrativo”, para a execução das análises das prestações de contas financeiras. Considerando esse
cenário, essa unidade analisou em média dois convênios por mês.
No âmbito da Setec, as ações de análise prestação de contas são distribuídas de acordo com a
competência regimental de suas diretorias e das ações respectivamente apoiadas. Em suas três
diretorias há sete servidores dedicados, dentre outras atividades, às análises dessas prestações de contas
que são feitas com o suporte das informações contidas no módulo SPO-TED do Simec e no Sistema
de Gestão de Prestação de Contas do FNDE, considerando ainda informações disponíveis no Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) e no módulo de
Acompanhamento de Obras do Simec. Destaca-se que esses são sistemas de suporte que não têm
integração capaz de proceder automaticamente com as análises das informações apresentadas a título
de prestação de contas.
Nesse contexto, diante do número de transferências realizadas e do montante envolvido, bem
como da necessidade de acúmulo de funções entre os servidores que realizam as atividades inerentes
às análises de prestação de contas no âmbito da Setec, entende-se que a estrutura de pessoal para análise
de prestação de contas é insuficiente para cumprimento do dever de análise de prestação de contas.
A análise das prestações de contas dos convênios firmados pelo FNDE em que a Secadi é
interveniente é feita pelo FNDE, que no caso é o concedente. Em relação as descentralizações de
créditos orçamentários, as Instituições recebedoras do repasse prestam conta diretamente aos órgãos
de controle tendo em vista suas autonomias. Assim, a Secadi não dispõe de estrutura de pessoal para
análise de prestação de contas.
As demais secretarias do MEC tampouco possuem estrutura de pessoal para análise de
prestação de contas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PRONATEC/BOLSA FORMAÇÃO
A Setec apresentou o Plano de Ação de forma a atender o subitem 9.2 do Acórdão nº 1006/2016
– Plenário, ao Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Ofício nº 193/2017/GAB/Setec/SetecMEC, datado de 22/05/2017, com objetivo de demonstrar as ações que dizem respeito às análises da
prestação de contas dos recursos do Pronatec Bolsa-Formação para os exercícios de 2011 a 2015,
mormente em relação à manifestação conclusiva dos pareceres técnicos acerca do cumprimento do
objeto, de responsabilidade da Setec, não obstante também haver providências por parte da DTI,
unidade da Secretaria Executiva deste Ministério, bem como do FNDE.
Diante de dificuldades operacionais para cumprimento do prazo anteriormente estipulado no
cronograma constante do referido Plano de Ação, a Setec precisou alterar datas de alguns
procedimentos previstos para a execução e comunicou o feito, apresentando as devidas justificativas
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para o TCU por meio do Ofício nº 569/2017/GAB/Setec/Setec-MEC, de 22/11/2017. Assim, o novo
cronograma do Plano de Ação em conjunto com o FNDE prevê a conclusão dos trabalhos em
19/04/2018, consoante consta da Nota Técnica Nº 47/2017/GAB/Setec/Setec, encaminhada como
anexo àquela Corte de Contas.
Assim, considera-se que em novembro de 2017, época da última manifestação ao TCU sobre o
assunto, 58% das ações do Plano de Ação já haviam sido concluídas no âmbito do MEC. Dentre essas
providências, merece destaque a solicitação ao FNDE, por meio do Ofício nº
528/2017/GAB/Setec/Setec-MEC, de 30/10/2017, para continuidade da análise das 70 instituições que
não apresentaram interesse em alterar status de matrícula em face da previsão constante da Portaria
Setec nº 41/2016, dado esse comunicado ao TCU pelo documento mencionado no item anterior. Dessa
maneira, permanece em execução a análise de 22 instituições que solicitaram alteração do status de
matrícula, dentre essas o Sistema S, que representa o maior volume a ser analisado.
Segue abaixo o quadro com o status em novembro de 2017 (Ofício nº
569/2017/GAB/Setec/Setec-MEC) de cada um dos itens objeto do referido Plano de Ação (exercícios
de 2011 a 2015):

Quadro – Status dos itens do Plano de Ações para atender ao item 9.2 do Acórdão 1006/2016 –
Plenário/TCU
CRONOGRAMA
Plano de Ação – Análise Prestação De Contas Bolsa Formação 2011-2015
Acórdão TCU 1006/2016 – Plenário
Item

Ação a ser desenvolvida

Prazo

Órgão/Unidade

Status em 16/11/2017

1

Publicação da Portaria nº 41, de 9 de novembro de
2016
Recebimento das solicitações de alterações de
Status de matrícula/Sit de turma
Abertura de Processo SEI (23000.052189/201697)
Elaboração de modelo para validação dos dados
recebidos (Baseado NI nº 66/2015)
Padronização dos arquivos pela DTI conforme
layout proposto (Demanda Nº 364207 SIMEC) 18
Instituições (Rede Federal e Estadual/Municipial)
Validação dos dados enviados pelo SENAR e
SENAT - 1ª Rodada
Entrega dos dados para correção pelo SENAR e
SENAT (Abertura de prazo para envio de dados
por parte da Instituição) - Reunião
Inserção de colunas complementares por parte do
SENAI conforme modelo
Devolução dos dados pelo SENAR
Devolução dos dados pelo SENAT
Validação dos dados enviados pelo SENAI - 1ª
Rodada
Inserção de colunas complementares por parte do
SENAC conforme modelo
Entrega dos dados para correção pelo SENAI
(Abertura de prazo para envio de dados por parte
da Instituição) - Reunião
Devolução dos dados pelo SENAI

11/11/2016

Setec

Executado

12/12/2016

Setec

Executado

16/12/2016

Setec

Executado

28/02/2017

Setec

Executado

15/03/2017

DTI

Executado

28/03/2017

Setec

Executado

29/03/2017

Setec

Executado

31/03/2017

Setec

Executado

07/04/2017
12/04/2017
20/04/2017

Senar
Senat
Setec

Executado
Executado
Executado

21/04/2017

Senac

Executado

27/04/2017

Setec

Executado

05/05/2017

Senai

Executado

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13

14
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CRONOGRAMA
Plano de Ação – Análise Prestação De Contas Bolsa Formação 2011-2015
Acórdão TCU 1006/2016 – Plenário
Item

Ação a ser desenvolvida

Prazo

Órgão/Unidade

Status em 16/11/2017

15

Validação dos dados enviados pelo SENAC - 1ª
Rodada
Entrega dos dados para correção pelo SENAC
(Abertura de prazo para envio de dados por parte
da Instituição) - Reunião
Validação dos dados apresentados pelo SENAR e
SENAT (Após adequações realizadas pelas
Instituições) - 2ª Rodada
Submissão dos dados de SENAR e SENAT à DTI
(Via Módulo Demandas no SIMEC)
Devolução dos dados pelo SENAC
Carga dos dados apresentados pelo SENAR e
SENAT
Validação dos dados apresentados pelo SENAI
(Após adequações realizadas pelas Instituições) 2ª Rodada
Submissão dos dados de SENAI à DTI (Via
Módulo Demandas no SIMEC)
Carga dos dados apresentados pelo SENAI
Validação dos dados apresentados pelo SENAC
(Após adequações realizadas pelas Instituições) 2ª Rodada
Submissão dos dados de SENAC à DTI (Via
Módulo Demandas no SIMEC)
Carga dos dados apresentados pelo SENAC
Auditagem e limpeza da Base dos dados após
cargas realizada pela DTI (SENAR, SENAT,
SENAI e SENAC)
Estudo do projeto anterior de análise da prestação
de contas sob o ponto de vista do cumprimento do
objeto e consolidação da nova metodologia de
análise
Emissão de novos Pareceres Técnicos sobre o
cumprimento do objeto das prestações de contas
do SENAR, SENAT, SENAI e SENAC e Remessa
ao FNDE
Validação dos dados enviados pelas Instituições da
RF (7 Instit)- 1ª Rodada
Inserção de colunas complementares por parte das
Instituições da RF conforme modelo
Entrega dos dados para correção por parte das
Instituições da RF (Abertura de prazo para envio
de dados por parte da Instituição) - por E-mail
Validação dos dados apresentados por parte das
Instituições da RF (Após adequações realizadas
pelas Instituições) - 2ª Rodada
Submissão dos dados das Instituições da RF à DTI
(Via Módulo Demandas no SIMEC)
Carga dos dados apresentados pelas Instituições da RF
Auditagem e limpeza da Base dos dados após
cargas realizada pela DTI (Instituições da RF)
Emissão de novos Pareceres Técnicos sobre o
cumprimento do objeto das prestações de conta da
Rede Federal e Remessa ao FNDE

23/05/2017

Setec

Executado

26/05/2017

Setec

Executado

31/05/2017

Setec

Executado

31/05/2017

Setec

Executado

02/06/2017
12/06/2017

Senac
DTI

Executado
Executado

09/06/2017

Setec

Executado

09/06/2017

Setec

Executado

21/06/2017
23/06/2017

DTI
Setec

Executado
Executado

23/06/2017

Setec

Executado

05/07/2017
14/07/2017

DTI
Setec

Executado
Executado

31/07/2017

Setec

Executado

20/12/2017

Setec

Parcialmente Executado
/ Em curso

30/11/2017

Setec

Não Iniciado

08/12/2017

Setec

Não Iniciado

15/12/2017

Setec

Não Iniciado

22/12/2017

Setec

Não Iniciado

12/01/2018

Setec

Não Iniciado

24/01/2018
09/02/2018

Setec
Setec

Não Iniciado
Não Iniciado

23/02/2018

Setec

Não Iniciado

16

17

18
19
20
21

22
23
24

25
26
27

28

29

30
31
32

33

34
35
36
37
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CRONOGRAMA
Plano de Ação – Análise Prestação De Contas Bolsa Formação 2011-2015
Acórdão TCU 1006/2016 – Plenário
Item

Ação a ser desenvolvida

Prazo

Órgão/Unidade

Status em 16/11/2017

38

Validação dos dados enviados pelas Instituições da 30/11/2017
Setec
Não Iniciado
RE/M (11 Instit)- 1ª Rodada
39
Inserção de colunas complementares por parte das 08/12/2017
Setec
Não Iniciado
Instituições da RE/M conforme modelo
40
Entrega dos dados para correção por parte das 15/12/2017
Setec
Não Iniciado
Instituições da RE/M (Abertura de prazo para
envio de dados por parte da Instituição): por Email
41
Validação dos dados apresentados por parte das 22/12/2017
Setec
Não Iniciado
Instituições da RE/M (Após adequações realizadas
pelas Instituições) - 2ª Rodada
42
Submissão dos dados das Instituições da RE/M à 12/01/2018
Setec
Não Iniciado
DTI (Via Módulo Demandas no SIMEC)
43
Carga dos dados apresentados pelas Instituições da 24/01/2018
DTI/MEC
Não Iniciado
RE/M
44
Auditagem e limpeza da Base dos dados após 09/02/2018
Setec
Não Iniciado
cargas realizada pela DTI (Instituições da RE/M)
45
Emissão de novos Pareceres Técnicos sobre o 16/02/2018
Setec
Não Iniciado
cumprimento do objeto das prestações de contas
das Redes Estadual e Municipal e Remessa ao
FNDE
ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO FNDE COM 90 DIAS DE PRAZO PARA CONCLUSÃO A PARTIR
DE 31/08/2017 - DATA DE CONCLUSÃO DAS ANÁLISES TÉCNICAS DA SETEC E DTI - MEC
46
Conclusão da revisão dos Pareceres já emitidos e 20/03/2018
FNDE
Não iniciado
emissão de novos Pareceres Finais acerca das
prestações de contas do SENAR, SENAT, SENAI
e SENAC.
47
Conclusão da revisão dos Pareceres já emitidos e 04/04/2018
FNDE
Parcialmente em
emissão de novos Pareceres nos TEDs da Rede
execução
Federal
(Retomada dos
pareceres das instituições
que não solicitaram
alteração)
48
Conclusão da revisão dos Pareceres já emitidos e 19/04/2018
FNDE
Parcialmente em
emissão de novos Pareceres Finais acerca das
execução
prestações de contas das Redes Estadual e
(Retomada dos
Municipal
pareceres das instituições
que não solicitaram
alteração)
Fonte: Setec.

Ainda em relação ao cronograma acima informado, esclareça-se que trata do status comunicado
ao TCU em 22/011/2017 e que, mesmo diante das dificuldades, algumas das ações que naquela
oportunidade estavam com o status “Não Iniciado”, atualmente pode estar modificado para
“Executado” ou “Em andamento”.
Em relação à prestação de contas do exercício de 2016, por força da Resolução do FNDE nº 6,
de 28/04/2017, o prazo para apresentação da prestação de contas, exclusivamente, daquele exercício,
foi prorrogado de abril para outubro de 2017, de forma a permitir a concentração de esforços da equipe
de trabalho da Diretoria de Articulação e Expansão da Rede (DAE), responsável pela ação do Pronatec,
realizar a execução do Plano de Ação de que trata a prestação de contas dos exercícios de 2011 a 2015,
em face do volume de trabalho e complexidade dessa ação.
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Essa prestação de contas encontra-se em análise, em razão de a força de trabalho da Diretoria
responsável estar toda voltada para as atividades que envolvem a prestação de contas dos exercícios de
2011 a 2015. Paralelo a tais procedimentos, a equipe da DAE vem processando os dados já recebidos
relativos ao exercício de 2016.
A prestação de contas do exercício de 2017, tem o prazo previsto na Portaria MEC nº 817/2015,
para entrega em 30 de abril do corrente exercício, portanto, considerando todo o esforço para concluir
as prestações de contas dos exercícios acima mencionados, somente será possível estabelecer
cronograma após o término das anteriores.

Informações sobre a execução das despesas
O investimento do MEC em pessoal que atua com aquisições públicas é um dos quesitos que
refletem melhoria das contratações. Os servidores têm atuado de maneira eficiente no planejamento da
contratação, na pesquisa de preços, na elaboração dos editais, na condução dos pregões, e o pregoeiro
tem negociado de forma exitosa com os licitantes mais bem classificados, com o objetivo de obter a
redução dos preços, alcançando sempre a melhor proposta para a Administração, respeitando os
princípios da isonomia, da legalidade e da economicidade. Busca-se, permanentemente, também,
atender ao Acórdão nº 694/2014 – Plenário, que orienta que “No pregão, constitui poder-dever da
Administração a tentativa de negociação para reduzir o preço final, conforme previsto no art. 24, § 8º,
do Decreto nº 5.450/05, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta
mais vantajosa”.
Nos certames realizados, tem-se adotado, preferencialmente, o critério de preços máximos e a
definição dos valores de referência dos procedimentos licitatórios é feita a partir de ampla pesquisa
mercadológica, galgando-se uma cesta de preços válidos, avaliando-se os preços utilizados em órgãos
equivalentes da administração pública. Os preços adotados nos processos são avaliados e referendados
pelas áreas técnicas/requisitantes.
A Instrução Normativa nº 5, de 27/6/2014, tem sido fielmente observada e traz consigo
procedimentos que auxiliam e trazem eficiência à realização das pesquisas.
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Quadro – Despesas por modalidade de contratação
Despesa Executada

Despesa Paga

Modalidade de Contratação
1.

Modalidade de Licitação (c+d)

2017

%

2016

%

2017

%

2016

%

247.514.027,17

17,62

285.457.798,46

20,95

183.670.469,77

14,05

172.283.621,99

14,96

a)

Convite

0

0

0

0

0

0

0

0

b)

Tomada de Preços

0

0

0

0

0

0

0

0

c)

Concorrência

39.708.773,88

2,83

39.504.517,12

2,90

29.584.841,36

2,26

29.968.763,90

2,60

d)

Pregão

207.805.253,29

14,79

245.953.281,34

18,05

154.085.628,41

11,79

142.314.858,09

12,35

e)

Concurso

0

0

0

0

0

0

0

0

f)

Consulta

0

0

0

0

0

0

0

0

g)

Regime Diferenciado de
Contratações Públicas

0

0

0

0

0

0

0

0

Contratações Diretas (h+i)

65.437.935,21

4,66

50.562.284,62

3,71

48.260.671,07

3,69

36.859.883,22

3,20

h)

Dispensa

38.260.729,71

2,72

24.309.583,70

1,78

26.978.580,22

2,06

19.229.437,63

1,67

i)

Inexigibilidade

27.177.205,50

1,93

26.252.700,92

1,93

21.282.090,85

1,63

17.630.445,59

1,53

2.

3.

Regime de Execução Especial

-

Suprimento de Fundos

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagamento de Pessoal (k+l)

365.098.793,43

25,99

350.215.407,22

25,71

364.288.817,33

27,87

350.194.118,99

30,40

k)

Pagamento em folha

363.388.956,60

25,86

349.013.518,28

25,62

362.606.756,81

27,74

349.013.518,28

30,30

l)

Diárias

1.709.836,83

0,12

1.201.888,94

0,09

1.682.060,52

0,13

1.180.600,71

0,10

j)
4.

-

-

-

5.

Total das Despesas acima
(1+2+3+4)

678.050.755,81

48,26

686.235.490,30

50,37

596.219.958,17

45,61

559.337.624,20

48,55

6.

Total das Despesas da UPC

404.990.818,04

100,00

362.392.460,54

100,00

307.332.778,03

100,00

151.968.087,24

100,00

Fonte: Tesouro Gerencial – 2018.
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Quadro – Despesas por grupo e elemento de despesa
Empenhada
2017

Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
Aposent.RPPS,
01 reser.remuner. e
refor.militar
Pensões do RPPS e do
03
militar
Contribuição a entidade
07
fechada previdência
Vencimentos e vantagens
11
fixas – pessoal civil
Vencimentos e vantagens
12
fixas – pes. militar
13 Obrigações patronais
Outras despesas variáveis
16
– pessoal civil
91 Sentenças judiciais
Despesas de exercícios
92
anteriores
Indenizações e
94
restituições trabalhistas
Ressarcimento despesas
96
pessoal requisitado
3. Outras Despesas Correntes
04
08
14
30
33

Contratação por tempo
determinado - pes. civil
Outros benef. assist. do
servidor e do militar
Diárias - pessoal civil
material de consumo
Passagens e despesas com
locomoção

2016

DESPESAS CORRENTES
Liquidada
2017
2016

RP não processados
2017
2016

Valores Pagos
2017

2016

363.388.956,60

349.013.518,28

362.606.756,81

349.013.518,28

782.199,79

0,00

362.606.756,81

349.013.518,28

136.932.535,22

139.878.743,24

136.932.535,22

139.878.743,24

0

0

136.932.535,22

139.878.743,24

84.779.954,03

72.530.455,97

84.779.954,03

72.530.455,97

0

0

84.779.954,03

72.530.455,97

35.715,23

26.375,97

35.715,23

26.375,97

0

0

35.715,23

26.375,97

113.396.720,43

107.657.672,45

113.396.720,43

107.657.672,45

0

0

113.396.720,43

107.657.672,45

785,81

0

785,81

0

0

0

785,81

0

24.031.525,86

22.632.060,44

23.249.326,07

22.632.060,44

782.199,79

0

23.249.326,07

22.632.060,44

801.187,48

962.098,38

801.187,48

962.098,38

0

0

801.187,48

962.098,38

566.880,89

538.891,70

566.880,89

538.891,70

0

0

566.880,89

538.891,70

1.455.531,94

3.431.096,13

1.455.531,94

3.431.096,13

0

0

1.455.531,94

3.431.096,13

0

373.936,93

0

373.936,93

0

0

0

373.936,93

1.388.119,71

982.187,07

1.388.119,71

982.187,07

0

0

1.388.119,71

982.187,07

652.457.437,25

624.483.779,69

566.581.051,96

446.182.410,39

85.876.385,29

178.301.369,30

564.884.680,80

446.141.047,07

8.089.359,28

10.531.552,34

8.089.359,28

10.531.552,34

0

0

8.089.359,28

10.531.552,34

657.305,23

612.760,01

657.305,23

612.760,01

0

0

657.305,23

612.760,01

1.226.714,14
532.240,88

747.340,35
639.357,35

1.226.714,14
396.377,71

747.340,35
479.544,56

0
135.863,17

0
159.812,79

1.204.732,93
394.949,71

728.657,02
479.544,56

14.226.853,68

19.513.146,53

10.853.576,19

10.414.093,74

3.373.277,49

9.099.052,79

10.842.575,31

10.414.093,74
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35 Serviços de consultoria
Outros serviços de
36
terceiros – P. Física
37 Locação de mão-de-obra
Outros serviços de
39
terceiros PJ - op.int.orc.
41 Contribuições
46 Auxílio-alimentação
Obrigações tributarias e
47
contributivas
49 Auxílio-transporte
Despesas de exercícios
92
anteriores
Indenizações e
93
restituições
Ressarcimento despesas
96
pessoal requisitado

20.476.108,91

3.570.454,17

17.963.850,05

2.061.541,69

2.512.258,86

1.508.912,48

17.963.850,05

2.061.541,69

1.785.446,67

1.504.463,49

1.785.446,67

1.504.463,49

0

0

1.779.651,57

1.501.858,59

54.192.629,91

50.184.184,15

43.767.429,49

43.525.880,51

10.425.200,42

6.658.303,64

43.767.429,49

43.525.880,51

485.991.498,24

488.795.633,62

416.577.590,67

328.946.735,69

69.413.907,57

159.848.897,93

414.921.424,70

328.926.660,60

51.498.000,00
5.894.179,97

33.000.000,00
6.245.727,23

51.498.000,00
5.894.179,97

32.000.000,00
6.245.727,23

0
0

1.000.000,00
0

51.498.000,00
5.894.179,97

32.000.000,00
6.245.727,23

42.000,00

36.482,40

32.852,32

31.263,43

9.147,68

5.218,97

32.852,32

31.263,43

1.476.786,60

1.383.114,01

1.476.786,60

1.383.114,01

0

0

1.476.786,60

1.383.114,01

21.550,53

360.098,78

21.550,53

338.928,08

0

21.170,70

21.550,53

338.928,08

6.270.450,77

7.350.324,42

6.263.720,67

7.350.324,42

6.730,10

0

6.263.720,67

7.350.324,42

76.312,44

9.140,84

76.312,44

9.140,84

0

0

76.312,44

9.140,84

DESPESAS DE CAPITAL
4. Investimentos
Outros serviços de
terceiros PJ - op.int.orc.
51 Obras e instalações
Equipamentos e material
52
permanente
39

Total

24.045.630,76

38.679.755,35

15.752.513,57

6.619.402,90

8.293.117,19

32.060.352,45

15.552.523,09

6.619.402,90

17.641.293,53

26.210.192,37

15.736.666,34

2.825.087,97

1.904.627,19

23.385.104,40

15.536.675,86

2.825.087,97

6.300.000,00

0

0

0

6.300.000,00

0

0

0

104.337,23

12.469.562,98

15.847,23

3.794.314,93

88.490,00

8.675.248,05

15.847,23

3.794.314,93

1.039.892.024,61

1.012.177.053,32

944.940.322,34

801.815.331,57

94.951.702,27

210.361.721,75

943.043.960,70

801.773.968,25

Fonte: Tesouro Gerencial – 2018.
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Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal
Não ocorreu no período. Para demonstração, seguem os quadros constantes das orientações para
elaboração deste item.

Quadro – Concessão de suprimento de fundos
Exercício
Financeiro
2017
2016

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI
Código
150002
150002

Nome ou Sigla
SAA
SAA

Meio de Concessão
Cartão de Pagamento do
Conta Tipo B
Governo Federal
Quantidade Valor Total Quantidade
Valor Total
0
0
0
0

Valor do maior
limite individual
concedido
0
0

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa – 2017.

Quadro – Utilização de suprimento de fundos
Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque
Fatura
Exercício
Total
Valor dos
Valor das
(a+b)
Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidade
Saques (a)
Faturas (b)
2017
150002
SAA
0
0
0
0
2016
150002
SAA
0
0
0
0
Unidade Gestora (UG)
do SIAFI

Conta Tipo B

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa – 2017.

Quadro – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código
Nome ou Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de Despesa
Subitem da Despesa
33.90.30

150002

SAA
33.90.39

Total
0
0
0
0

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa – 2017.

No exercício de 2017, não foram solicitados limites para emissão de Cartões de Pagamentos do
Governo Federal, pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos, uma vez que todas as despesas
obedeceram à formalização de processo licitatório próprio. Nessa linha de procedimento, constata-se a
desnecessidade da utilização do Cartão de Pagamentos, na modalidade de suprimentos de fundos, para
contratação de serviços e aquisição de materiais.

Desempenho operacional
Este item tem por objetivo demonstrar os resultados obtidos pelo MEC na condução dos
objetivos definidos nos planos, seja estratégico, tático ou operacional, ou ainda relacionados no PPA
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ou no PNE. Os principais indicadores da ação do MEC estão elencados no item Objetivos estabelecidos
no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados.

Informações sobre as iniciativas adotadas pelo MEC para a execução do Plano Nacional de
Educação 2014-2024
As informações deste item constam no Anexo 01, intitulado Atividades desenvolvidas e
principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 20142024.

Apresentação e análise de indicadores de desempenho
Este item tem por objetivo demonstrar os principais indicadores utilizados pela UPC para
monitorar e avaliar o desempenho da gestão. Os principais indicadores da ação do MEC estão
elencados no item Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados
alcançados. A seguir, demonstram-se os resultados dos indicadores específicos da rede de instituições
federais de ensino tecnológico e da rede de instituições federais de ensino superior.

Análise consolidada dos resultados dos indicadores de desempenho da rede de instituições
federais de ensino tecnológico
Este item trata dos indicadores de desempenho da rede de instituições federais de ensino
tecnológico, do Acórdão nº 104/2011 – TCU – Plenário 9.1. Por meio do referido Acórdão, ficou
estipulado o prazo de até 30 de junho de cada exercício para que a Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica (Setec) do MEC apresente a apreciação crítica sobre a evolução dos dados (indicadores
e componentes) da rede federal de educação profissional e tecnológica, conforme recomendado no item
9.3.2 do Acórdão nº 2267/2005 – Plenário. Dessa forma, a apresentação da análise consolidada dos
indicadores de desempenho das instituições da Rede Federal referente ao exercício de 2017 deverá ser
realizada pela Setec até 30 de junho de 2018.
Não obstante, encaminhe-se no Anexo 02, o relatório referente ao exercício de 2016 e esclareçase que os relatórios anuais consolidados de análise dos indicadores das instituições federais de
educação profissional, científica e tecnológica estão publicados na página da Setec no portal do MEC:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=77151-relatorioindicadores-da-rede-federal-2016-pdf&category_slug=novembro-2017-pdf&Itemid=30192.

Análise consolidada dos resultados dos indicadores de desempenho da rede de instituições
federais de ensino superior
De acordo com dispositivos contidos no Acórdão nº 1.043/2006 – TCU Plenário, e Portaria
TCU n° 65/2018, a Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), em conjunto com a rede de
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Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), aferiu os indicadores de gestão dessas instituições de
acordo com dados gerenciais e acadêmicos relativos ao ano de 2017.
As ações de gerenciamento da rede de universidades federais se fortalecem com a aferição anual
dos indicadores orientados pelo Tribunal de Contas da União, ao tempo em que agregam informações
que concorrem para a busca constante de qualidade e transparência na gestão universitária.
A ferramenta oficial do MEC para captação dos dados primários, o Sistema Integrado de
Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (Simec), ‘Módulo: Indicadores TCU’,
recebeu alguns aprimoramentos e permanece atendendo positivamente toda operação.
O início dos trabalhos deu-se com o encaminhamento do Ofício Circular nº 01/2018 –
CGPO/DIFES/Sesu/MEC, de 12/01/17, momento em que foram estabelecidas as diretrizes para
captação dos dados de cada Ifes. Após a fase inicial de preenchimento pelas Ifes, a Secretaria de
Educação Superior conferiu os dados, articulou ajustes necessários, e, por fim, consolidou todas as
informações.
Todos os indicadores e respectivos componentes fazem parte deste relatório, assim como os
gráficos auxiliares, abrangendo-se a série histórica relativa aos anos de 2009 a 2017.
Este relatório considera todas as universidades federais vinculadas ao MEC. Por conta de sua
recente criação, a UFCA, Ufesba, Ufob e Unifesspa apresentam alguns indicadores com características
distintas em decorrência de características de temporalidade.
As universidades com menos de 10 anos de criação (UFFS, Ufopa, Unila, Unilab, UFCA,
Ufesba, Unifesspa e Ufob), por se encontrarem em processo de implantação, podem apresentar
indicadores dissonantes da média das demais instituições por conta de características singulares nos
aspectos acadêmico e administrativo. Também, as relações numéricas entre alunos, professores e
técnicos administrativos não refletem a situação de plena implantação de cursos superiores de
graduação e pós-graduação, o que pode levar a resultados discrepantes da média das demais
universidades.
Essas características de implantação são razoáveis no processo de expansão da Rede Federal de
Ensino Superior, enquanto, no médio prazo, deverão convergir para o comportamento médio das
instituições consolidadas.
Descrevem-se, a seguir, as legendas dos “Indicadores de Gestão TCU”, de acordo com o
documento orientador repassado às instituições:

Componentes:
9.1.1.1

custo corrente incluindo 35% das despesas dos Hospitais Universitários;

9.1.1.2

custo corrente excluindo as despesas dos HUs;

9.1.1.3

número de alunos tempo integral;

9.1.1.3.1

número de alunos equivalentes;

9.1.1.4

número de professores equivalentes;

9.1.1.5

número de funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço nos HUs;
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9.1.1.6

número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço nos HUs.

Indicadores:
9.1.2.1.0

custo corrente / aluno equivalente (incluindo os 35% das despesas dos HUs);

9.1.2.1.1

custo corrente / aluno equivalente (excluindo os 35% das despesas dos HUs;

9.1.2.2

aluno tempo integral / número de professores equivalentes;

9.1.2.3.0
aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (incluindo funcionários a
serviço nos HUs;
9.1.2.3.1
aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (excluindo funcionários a
serviço nos HUs;
9.1.2.4.0
funcionário equivalente / número de professores equivalentes (incluindo funcionários a
serviço nos HUs;
9.1.2.4.1
funcionário equivalente / número de professores equivalentes (excluindo funcionários a
serviço nos HUs;
9.1.2.5

Grau de Participação Estudantil (GPE);

9.1.2.6

Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG);

9.1.2.7

Conceito CAPES;

9.1.2.8

Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD);

9.1.2.9

Taxa de Sucesso na Graduação (TSG).

Considerando as planilhas e gráficos auxiliares (disponíveis no Anexo 03), gerados a partir do
valor médio da série histórica de 2009 a 2017 de cada indicador, a análise consolidada chega as
seguintes conclusões:






Com relação ao “Custo Corrente” das instituições com ou sem Hospitais Universitários, as
variações dos indicadores, de maneira geral, são pequenas e inexpressivas, dando continuidade à
tendência observada em anos anteriores de que, ao longo do tempo, é mantida a relação de
distribuição de recursos entre Universidade e os Hospitais Universitários.
Fazendo-se comparação entre os indicadores “Funcionário Equivalente / Número de Professores
Equivalentes (incluindo funcionários a serviço nos HU e excluindo funcionários a serviço nos
HU)”, e considerando o índice de crescimento do número de funcionários equivalentes (incluindo
aqueles a serviço nos HU e excluindo aqueles a serviço nos HU) e também do número de
professores equivalentes, verifica-se em 2017 uma tendência de maior contratação de funcionários
para hospitais universitários e aumento do número de professores para as demais áreas acadêmicas.
Nos Indicadores “Custo Corrente/Aluno Equivalente (com HU)” e “Custo Corrente/Aluno
Equivalente (sem HU)”, percebe-se uma redução significativa entre 2016 e 2017, especialmente
influenciada por um aumento de 20% no número de alunos equivalentes e de 6% e 3% no custo
corrente incluindo e excluindo despesas dos HUs. Apesar desses dados sugerirem redução na
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relação entre orçamento corrente e aluno equivalente, afirma-se que permaneceram garantidas
todas as condições de financiamento corrente das universidades federais em 2017.
Quanto aos indicadores “Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente com HU” e “Aluno
Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU”, constata-se um decréscimo semelhante nessa
relação em 2017 influenciado pelo aumento de funcionários equivalentes em taxas de 11% e 13%,
de 2016 para 2017, enquanto o número de alunos em tempo integral aumentou 2% no mesmo
período.
Os indicadores “Grau de Participação Estudantil” e “Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação”
apresentam necessidade de revisão de suas fórmulas, que podem levar a resultados com utilização
limitada, e, por esse motivo, não foram objeto de análise crítica. O Ministério da Educação, em
conjunto com a Rede de Ifes, vem se articulando com TCU para proposições que levem à revisão
desses indicadores.
O Indicador “Conceito Capes/MEC para a Pós Graduação”, permaneceu em 2017 com a tendência
de crescimento verificada desde 2015, o que expressa a garantia dos níveis de qualidade dos cursos
de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado), resultado das ações conjuntas do Ministério da
Educação e da Rede de Ifes de manter as condições estruturais dos programas, a qualificação do
pessoal docente e técnico-administrativo, e, especialmente, o aumento na publicação de pesquisas
científicas e nas atividades de extensão universitária.
O indicador “Índice de Qualificação do Corpo Docente” demonstra a qualificação acadêmica do
quadro docente da Rede de Ifes, cuja evolução evidencia o esforço do Ministério da Educação em
capacitar e contratar profissionais altamente qualificados, a fim de garantir um ensino superior
público de qualidade. A predominância de doutores e mestres no quadro de pessoal docente das
universidades, expressa no índice de 96% possuir titulação de mestrado ou doutorado, conforme
dados apurados no sistema Siape em dezembro de 2017, tem reflexos diretos na produção científica
e qualidade acadêmica. O alcance desse expressivo índice reflete o sucesso conjunto dos esforços
do MEC para a melhoria da qualidade do quadro profissional das instituições federais de educação
superior, a exemplo, o incentivo e a condição de ingresso à carreira docente superior. Com relação
ao plano da carreira docente da rede federal de ensino superior, a titulação de doutorado é condição
para assunção à classe de professor associado. Há exigência de titulação de doutorado também para
ingresso na carreira de professor efetivo, e, somente se não houver o provimento, admite-se a
titulação de mestrado.
O indicador Taxa de Sucesso na Graduação apresentou pequena retração nos anos subsequentes ao
Programa Reuni, a partir de 2009, principalmente por conta de fatores como aumento expressivo
de ingressos e mobilidade acadêmica acentuada pela política de seleção unificada (Sisu). Verificase, entretanto, que, a partir de 2014, o indicador apresenta curva ascendente de recuperação, o que
evidencia esforços da Rede de Ifes para melhorias do sucesso acadêmico do conjunto de alunos da
graduação.

Os resultados apresentados neste relatório refletem o esforço do MEC, da Sesu e da Rede de
Instituições Federais de Ensino Superior na elaboração e implementação de políticas e programas
voltados para a melhoria contínua da qualidade do ensino superior público nacional. O Anexo 03
apresenta esse relatório completo com as informações auxiliares citadas.
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GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
Esta seção contempla informações sobre as práticas e estrutura de governança do Ministério da
Educação (MEC), explicitando as atividades realizadas pelas unidades que o compõem; os mecanismos
e controles internos adotados para assegurar a conformidade da gestão e garantir o alcance dos
objetivos planejados; bem como as atividades de correição no âmbito do Ministério.

Descrição das estruturas de governança

A organização e a estrutura administrativa do MEC estão regulamentadas pelo Decreto nº 9.005,
de 2017. Das unidades do MEC que compõem o seu Relatório de Gestão, estão relacionadas a seguir
as que possuem regimentos internos.


Gabinete do Ministro: Portarias nº 669, de 31 de julho de 2013 e nº 1.100, de 8 de novembro
de 2013.



Consultoria Jurídica unidade vinculada diretamente à Secretaria Executiva – Portaria nº 229
de 23 de março de 2013.



Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES - Portaria nº 1.342,
de 14 de novembro de 2012.



Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO - Portaria nº 1.022, de 16 de outubro de 2013.



Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI – Portaria n° 787, de 14 de agosto de 2009.



Conselho Nacional de Educação – CNE - Portaria MEC nº 1.306, de 2 de setembro de 1999.

Cumpre registrar as principais leis e normas infra legais relacionadas à gestão finalística e
administrativa dp Ministério da Educação e se suas jurisdicionadas:
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional;
 Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES e dá outras providências, regulamentada pelo Decreto nº 5.773, de 2006,
revogado pelo Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício
das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos
cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino;
 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional de Educação;
 Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 - Plano Plurianual 2016/2019
 Lei nº 13.408, de 26 dezembro 2016 - dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução
da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras providências;
 Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 - estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2017.
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Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
O MEC possui órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, órgãos específicos
singulares, órgão colegiado e entidades vinculadas. A estrutura organizacional do MEC é definida no
art. 2º do Anexo I do Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017. Os órgãos, entidades vinculadas e
empresas públicas integrantes da sua estrutura, conforme os referidos Decreto, são classificados em
quatro grupos:


I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado: a) Gabinete; b) Secretaria
Executiva e suas subsecretarias e diretorias; c) Consultoria Jurídica.



II - órgãos específicos singulares: a) Secretaria de Educação Básica e suas diretorias; b)
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e suas diretorias; c) Secretaria de
Educação Superior e suas diretorias; d) Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão, bem como suas diretorias; e) Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior e suas diretorias; f) Secretaria de Articulação com os Sistemas de
Ensino e suas diretorias; g) Instituto Benjamin Constant; e h) Instituto Nacional de
Educação de Surdos.



III - órgão colegiado: Conselho Nacional de Educação;



IV - entidades vinculadas: a) autarquias (incluindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação; o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira;
universidades federais; o Colégio Pedro II; institutos federais; e centros federais de
educação profissional e tecnológica); b) fundações públicas (incluindo a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; a Fundação Joaquim Nabuco; e as
fundações universidades federais); e c) empresas públicas (contemplando o Hospital de
Clínicas de Porto Alegre e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Além dos órgãos e entidades dispostos no Decreto nº 9.005, de 2017, a legislação específica
instituiu duas relevantes instâncias no âmbito deste Ministério:




Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – Conaes: instituída pelo art. 6º da
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 como órgão colegiado de coordenação e supervisão
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, vinculado ao Gabinete
do Ministro.
Fórum Nacional de Educação – FNE, instituído pelo art. 6º da Lei nº 13.005, de 25 de junho
de 2014, com as atribuições de acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas
metas, assim como de promover a articulação das conferências nacionais de educação com
as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederem.

A atuação de cada um dos órgãos descritos, entidades vinculadas e empresas públicas contribui
para o alcance das responsabilidades e objetivos do Ministério da Educação.
Com relação à gestão, foram criados, por portarias, no âmbito do MEC, comitês que contribuem
para o melhor desempenho de suas atividades, tais como:


Comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controles do Ministério da Educação –
CGIRC-MEC, instituído em atendimento ao art. 23 da Instrução Normativa Conjunta
MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, por intermédio da Portaria nº 263, de 16 de fevereiro
de 2017, com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à
gestão de riscos, controles internos, governança e integridade no âmbito do Ministério da
Educação - MEC.
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Comitê de Compras e Contratos – Instituído por meio da Portaria MEC nº 433, de
09/05/2007, com o objetivo de assegurar a uniformidade de procedimentos, a padronização
de produtos, a racionalidade burocrática, a qualidade e melhores custos para as compras, no
âmbito do Ministério da Educação e dos demais órgãos integrantes do Comitê. Esses
comitês são regulamentados pelas normas: Resolução nº 01 de 10 de julho de 2009,
Resolução nº 02 de 23 de dezembro de 2008, Portaria nº 1.215 de 29 de outubro de 2009,
Portaria nº 387 de 20 de abril de 2009, Portaria nº 1283 de 20 de setembro de 2011.



Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), criado pela Portaria n° 2336, de 02
de setembro de 2015, é composto por representantes de todas as áreas de negócio do MEC,
o que propicia à alta gestão mais confiabilidade quanto à tomada de decisões que envolvam
assuntos atinentes a esse Comitê. Dentre suas competências estão: propor políticas de
articulação e implantação de projetos de racionalização da aquisição e da utilização da
infraestrutura, dos serviços e das aplicações de TI no âmbito do MEC e autarquias;
estabelecer ações visando à integração de sistemas de informação; definir padrões de
integração, qualidade e segurança de informações.



Comitê de Publicações – Instituído pela Portaria n° 434, de 9/05/2007, objetiva assegurar a
uniformidade dos procedimentos e a qualidade das publicações a serem impressas no âmbito
do MEC, do CNE, do FNDE, do INEP, da CAPES, da FUNDAJ e das representações do
MEC.



Comitê de Eventos – Instituído pela Portaria n° 863, de 15/07/2008, objetiva assegurar a
uniformidade, padronização de produtos e serviços, racionalidade burocrática e de
procedimentos, qualidade e melhores custos na realização de eventos no âmbito do MEC,
do CNE, do FNDE, do INEP, da CAPES e das representações do MEC.



Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, criado pela Portaria n° 942, de
22/06/2012, esta alterada pelas Portarias nº 1054/2011 e nº 996/2012, tem por finalidade
analisar e aprovar normas de segurança da informação e comunicação, fornecer
direcionamento estratégico para orientar as ações de segurança da informação e
comunicação, prover a divulgação da Política de Segurança da informação e Comunicações
(POSIC), dentre outras. O Comitê é composto por representantes de áreas finalísticas do
órgão e coordenado pela Secretaria Executiva.



Comissão Nacional de Supervisão (CNS) do PCCTAE – Instituída pela Portaria nº 814, de
26 de junho de 2012, é composta por representantes do Ministério da Educação (MEC), da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior (ANDIFES), do
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (CONIF), da Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades
Brasileiras FASUBRA) e do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica (SINASEFE), com a finalidade de acompanhar, assessorar e
avaliar a implementação do Plano de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de
Ensino Superior. Resolução nº 01 de 20 de setembro de 2012.

Gestão de riscos e controles internos
Os referenciais estratégicos do Ministério da Educação para gerenciamento de riscos do
desenvolvimento das ações de coordenação da política nacional de educação são o Plano Nacional de
Educação (PNE) 2014-2024, o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 e Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo-se seus objetivos, metas e
estratégias. Neste sentido, ao longo dos últimos anos o Ministério da Educação tem buscado aperfeiçoar
o Modelo de Planejamento e Monitoramento de suas políticas por meio da priorização de ações de
caráter estratégico, de forma a direcionar os seus esforços para obter resultados específicos e relevantes
para a sociedade, além de facilitar e aprimorar a coordenação entre as políticas educacionais e as
diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, em atendimento às necessidades da sociedade
brasileira.
O atingimento dos objetivos institucionais deste Ministério está diretamente relacionado a tratar
dois fatores de risco relevantes: a capacidade dos sistemas de ensino federal, estaduais, distrital e
municipais, de desenvolverem as ações pactuadas mediante assistência técnica e financeira; e a
disponibilidade de recursos para atendimento à demanda social pelo incremento das ações
governamentais na área de educação, notadamente em face dos alvos de investimento em educação
estabelecidos no PNE 2014-2024.
Quanto aos controles internos, além dos mecanismos de controle orgânicos dos sistemas
estruturadores do Poder Executivo Federal, o Ministério da Educação utiliza o Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), cuja efetiva consolidação se deu ao longo do exercício de 2016, para agilizar os
processos de planejamento, monitoramento e gestão das políticas públicas sob sua responsabilidade,
proporcionando significativo incremento na qualidade da governança desta Pasta.
O Comitê Permanente de Desburocratização (CPD-MEC), criado pela Portaria nº 748/2017,
encontra-se plenamente instituído, com o escopo de identificar as ações e os projetos de simplificação
administrativa, modernização da gestão pública e melhoria da prestação dos serviços públicos às
empresas, aos cidadãos e à sociedade civil, no âmbito do Ministério da Educação e entidades
vinculadas.
Cumpre registrar que o Comitê de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controles –
CGIRC-MEC (Portaria nº 263/2017) em atendimento ao disposto no art. 23 da Instrução Normativa
Conjunta CGU/MP nº 1, de 10 de maio de 2016, conta com o seu Regimento Interno aprovado e
publicado (Portaria 595/2017). Esse Comitê prestará relevante contribuição ao fortalecimento
institucional por meio da adoção sistemática dos referenciais normativos de transparência, prevenção
da corrupção, governança, integridade, gestão de riscos e controles internos na formulação das
estratégias de implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas, no aperfeiçoamento
do desenho organizacional e na definição dos processos de trabalho no âmbito desta Pasta. As
atribuições do Comitê já estão alinhadas com os parâmetros descritos no Decreto 9.203, de 22 de
novembro de 2017, que trata da Política de Governança da Administração Pública Federal.
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ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Esta Seção contempla informações sobre gestão de pessoal, infraestrutura patrimonial e
tecnologia da informação, além de critérios de sustentabilidade ambiental no âmbito do Ministério da
Educação (MEC).

Gestão de pessoas
O Ministério da Educação desenvolve uma política de pessoal que possibilita a formação de
quadros qualificados para o pleno desenvolvimento das metas e dos objetivos e execução de ações que
promovam a integração e a motivação dos servidores no exercício da função pública, apoiada na
formulação da política nacional, inserida num contexto da construção e do exercício da cidadania.
Em 2017, foram realizadas atividades com foco na prevenção de doenças e a promoção da
saúde, ofertando assistência direta e indireta, assim compreendidas:
 Assistência Direta: atendimento Odontológico, Psicológico, de Serviço Social, de
Enfermagem, de Perícia Médica e Odontológica; realização de exames admissionais e ações do
Programa Qualidade de Vida. São beneficiários desses serviços os servidores ativos da administração
direta do MEC; os ocupantes de cargos em comissão, função gratificada e de natureza especial, e seus
dependentes inscritos no Cadastro de Pessoal da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas. Acrescemse a esse público, nos atendimentos de urgência/emergência, os prestadores de serviço no MEC.
Reitera-se que o atendimento pericial (médico e odontológico) abrange os servidores do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), juntas de Perícias odontológicas na AGU e órgãos da Unidade Subsistema Integrado
de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) MEC.
 Assistência Indireta: assistência à saúde suplementar com a disponibilização de serviços
relativos à realização e intermediação de convênios com Planos de Saúde para os servidores do MEC
e do IBC, bem como pelas atividades que envolvem a concessão de Auxílio-Indenizatório. Essa
assistência é ofertada: a) Mediante Termo de Parceria firmado com a empresa Aliança Administradora
de Planos de Saúde, que disponibiliza, atualmente, a 05 (cinco) operadoras de planos de saúde para os
servidores, com garantia de todas as coberturas previstas nas normas da ANS e às regras do Ministério
do Planejamento e Desenvolvimento; b) Concessão de auxílio-indenizatório a servidores que dispõem
de planos particulares de saúde que atendam todas as coberturas previstas nas normas da ANS e às
regras do Ministério do Planejamento e Desenvolvimento; c) Pelo Convênio Único firmado entre o
Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e a GEAP-Autogestão em Saúde.
O Programa de Qualidade de Vida, regulamentado pela Portaria MEC nº 1.006 de 8/10/2013,
publicada no DOU de 9/10/2013, objetiva promover um conjunto de ações sistematizadas e
continuadas de cuidado com a saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho, estimulando a
prevenção de doenças, bem como a conscientização e adoção de hábitos saudáveis dos servidores.
O Programa Qualidade de Vida disponibiliza as seguintes atividades voltadas ao atendimento
de toda a força de trabalho do MEC: Yoga, Studio Pilates, Ginástica Laboral, Quick-massage, Coral e
Dança de Salão.
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O Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CEFAP), unidade executora das atividades de
capacitação e desenvolvimento dos servidores do MEC, integra a estrutura da Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas (CGGP), e tem como objetivo promover a participação dos servidores do MEC em
ações que possibilitem o desenvolvimento de competências necessárias à melhoria do seu desempenho
profissional, visando alcançar os objetivos institucionais, e ainda:
 Fomentar a política de capacitação e desenvolvimento dos servidores do MEC;
 Elaborar, divulgar, implementar e acompanhar as ações constantes no Programa Anual de
Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores do MEC;
 Gerenciar o Programa de Estágio Supervisionado; e
 Gerenciar as atividades relativas à Avaliação de Desempenho dos Servidores; e à Avaliação
de Estágio Probatório dos Servidores.
O Programa Anual de Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores (PAC) norteia as ações
de capacitação e, nos últimos anos, baseou suas diretrizes na Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoal, instituída pelo Decreto nº 5.707/2006, cujas finalidades são a melhoria da eficiência, eficácia
e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; o desenvolvimento permanente do servidor
público e a adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições e do
plano plurianual. O PAC, resulta do Levantamento das Necessidades de Capacitação, no qual estão
descritas as competências indicadas pelas unidades como necessárias ao aprimoramento do
desempenho profissional dos servidores; bem como são definidas as linhas de ação de capacitação, as
áreas de conhecimento e suas respectivas temáticas a serem desenvolvidas, em consonância com os
objetivos organizacionais.
Destacam-se as seguintes ações de capacitação e desenvolvimento de competências realizadas
pelo CEFAP, em 2017:

Promoção de ações internas de capacitação
As ações internas de capacitação referem-se ao atendimento às demandas de capacitação de
curta duração por meio de ações internas que consistem em cursos, palestras, oficinas, workshops e
outras ações promovidas e realizadas sob a responsabilidade do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento.
Em 2017, foram realizadas 16 (dezesseis) ações internas de capacitação por meio de ações de
instrutoria remuneradas pela Gratificação por Encargo de Curso e Concurso – GECC. Os eventos
propiciaram a qualificação de 287 (duzentos e oitenta e sete) servidores e estão descritos no quadro a
seguir.
Quadro - Relação de Ações Internas de Capacitação - 2017
CURSO
Análise e Interpretação de Indicadores
Desenvolvimento de Equipes
Elaboração de Pareceres e Notas Técnicas
Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência
Excel Avançado 1
Excel Avançado 2
Excel Básico 1
Excel Básico 2
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HORÁRIA
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
20h
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Gestão de Conflitos
Gestão do Tempo
Indicadores Sociais com ênfase em Educação
Informática Básica e Inclusão Digital
Liderança
Oficina - Leitura, Produção e Editoração de Textos Oficiais
Redação Oficial
Técnicas de Recepção e Atendimento ao Público
Fonte: CEFAP

16h
16h
8h
40h
20h
20h
20h
20h

Viabilização da participação dos servidores em eventos externos de capacitação
As ações externas referem-se a cursos, feiras, fóruns, palestras, seminários nacionais e
internacionais e outras formas de capacitação, organizados e realizados por outras instituições, no
Brasil ou no exterior, que possam contribuir para o desenvolvimento e atualização profissional do
servidor e tenha correlação com suas atividades. A solicitação do servidor, acompanhada pela anuência
e indicação de sua chefia imediata, é analisada pelo CEFAP, e respeitados os dispositivos legais
correspondentes, é viabilizada por meio de pagamento dos custos da inscrição em favor da instituição
promotora do evento.
Em 2017, foram capacitados 46 (quarenta e seis) servidores do Ministério da Educação, os quais
participaram de 19 (dezenove) eventos das mais diversas áreas, no intuito de atender demandas
específicas de capacitação das unidades do MEC.
Destaque-se que, no período, 10 (dez) servidores usufruíram de licença capacitação, e 3 (três)
servidores afastaram-se de suas atividades para cursarem Mestrado e Doutorado, conforme previsto
nos artigos 95 e 96-A da Lei nº 8.112/90.

Oferta de vagas no Programa Incentivo Educacional à Graduação e Pós-Graduação
O Programa de Incentivo Educacional à Graduação e Pós-Graduação, regido pela Portaria nº
129/SAA/SE/MEC, de 25/2/2013, funciona na forma de concessão de bolsas de estudo para o custeio
parcial de cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, que tenham correlação direta
com as atividades desenvolvidas pelo servidor no MEC, bem como com as áreas de conhecimento
elencadas no Plano de Capacitação Anual.
A concessão do Incentivo Educacional se dá na modalidade de reembolso, no percentual de
90% da despesa mensal realizada com matrícula e mensalidade do curso, creditado em folha de
pagamento, observados os seguintes limites:
I – Até R$ 800,00 (oitocentos reais) para a Graduação;
II – Até R$ 900,00 (novecentos reais) para a Pós-Graduação;
III – Até R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para o Mestrado; e
IV – Até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o Doutorado.
Durante 2017, foram beneficiados 14 (quatorze) servidores para o Programa de Graduação, 19
(dezenove) servidores para o Programa de Pós-Graduação e 3 (três) servidores para o Programa de
Mestrado.
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Oferta de vagas no Programa Incentivo ao Estudo de Idioma Estrangeiro
O Programa Incentivo ao Estudo de Idioma Estrangeiro, é regido pela Portaria nº
128/SAA/SE/MEC, de 25/2/2013, e funciona na forma de concessão de bolsas de estudo, para o
financiamento parcial de cursos de idiomas estrangeiros.
A concessão do Incentivo ao Estudo de Idioma Estrangeiro se dá na modalidade de reembolso,
no percentual de 90% da despesa mensal realizada com matrícula e mensalidade, até o limite mensal
de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), creditado em folha de pagamento.
Em 2017, foram beneficiados 59 (cinquenta e nove) servidores para o incentivo de idiomas.
No que tange à gestão de pessoas, alguns indicadores específicos foram utilizados para
mensurar o impacto de ações desenvolvidas no Ministério:
 Quantitativo do quadro de servidores no ano;
 Capacitações realizadas por servidor (servidor capacitado); e
 Grau de rotatividade (total de desligamentos / total da força de trabalho).
Quantitativo do quadro de servidores no ano
O quadro de força de trabalho do MEC vem sofrendo uma perda significativa de servidores nos
últimos anos. No gráfico abaixo, o quantitativo de 961 refere-se aos 680 servidores com vínculo efetivo
somados aos 281 servidores cedidos, celetistas e excedentes à lotação. Não são considerados os demais
vínculos, como servidores em exercício descentralizado (59), requisitados (90), em exercício
provisório (1), sem vínculo com a união (177) e os profissionais contratados temporariamente (80). Se
somados, a força de trabalho passa a ser de 1.368 servidores.
Gráfico – Evolução da Força de Trabalho – MEC

Força de Trabalho de servidores efetivos
1.346

2011

1.269

1.217

1.148

1.073

1.012

961

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Servidores Ativos

Servidores Cedidos

Servidores CLT ANS

Servidores "Excedentes à lotação"

Fonte: Dados extraídos do SIAPE, em 31/12/2017.
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Capacitações realizadas por servidor
Adotou-se como indicador de desempenho operacional para o CEFAP, o número de servidores
capacitados no exercício, utilizando-se como índice de referência a meta de 1.220 (um mil, duzentos e
vinte) servidores capacitados.
Observou-se um índice abaixo da meta, tendo em vista a restrição orçamentária do exercício,
que impactou diretamente a promoção de eventos internos de capacitação, assim como a participação
de servidores em eventos externos, o que afetou negativamente o quantitativo do físico executado.
Quadro - Indicadores de Desempenho CEFAP
Denominação

Índice Previsto

Índice
Observado

Periodicidade

Fórmula de
Cálculo

Servidor capacitado

1220

437

Anual

Contagem simples

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas.

Grau de Rotatividade:
Para apuração desse indicador, foram extraídos dados do SIAPE relativos aos desligamentos
ocorridos em 2017, divididos pelo total da força de trabalho no início de 2017.
Desligamentos de servidores do quadro em 2017: 51 servidores; quadro de servidores no início
de 2017: 1.012 servidores; portanto, grau de rotatividade: 5,03%
Diante do cenário de realização sucessiva de concursos por outros órgãos públicos, aliado ao
fato de os servidores do MEC estarem submetidos ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo
Federal/PGPE, que não traz atrativos de carreira, como incentivos à qualificação, progressão mediante
cursos de capacitação, é bastante significativo o número de servidores que buscam em outras carreiras
melhorias funcionais, o que gera um elevado número de vacâncias para posse em outro cargo.
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Estrutura de pessoal da unidade
Apresenta-se a seguir quadros com informações sobre a distribuição da força de trabalho, no Ministério da Educação, em 2017.
Quadro – Força de Trabalho do MEC, por lotação
Lotação
Tipologias dos Cargos

1. Servidores em Cargos
Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e
agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira
vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira
em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira
em exercício provisório
1.2.4. Servidores
requisitados de outros
órgãos e esferas
2. Servidores com
Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo
com a Administração
Pública
Total de Servidores (1+2+3)

GM

CORRE
GEDORIA

ASS. CONT.
INTERNO

CONJUR

SE

SAA

SPO

DTI

SEB

SETEC

SESu

SERES

SASE

SECADI

CNE

TOTAL

70

3

1

21

29

262

62

41

57

60

44

78

23

60

20

831

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

69

3

1

21

29

262

62

41

57

60

44

78

23

60

20

830

60

1

0

2

19

251

38

33

45

48

31

69

20

43

20

680

3

0

0

19

2

0

8

5

5

2

1

5

0

9

0

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

6

2

1

0

8

11

16

3

7

10

11

4

3

8

0

90

0

0

0

0

1

5

0

17

0

6

10

41

0

0

0

80

47

0

2

1

14

16

5

2

20

11

19

9

6

22

3

177

117

3

3

22

44

283

67

60

77

77

73

128

29

82

23

1088

Fonte: DW SIAPENET / SIAPE – Extração 31 de dezembro de 2017
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No quadro abaixo, no que diz respeito à coluna “Lotação/Autorizada”, informa-se que, nesse
exercício 2017, não houve autorização para realização de concurso público para cargo efetivo, situação
recorrente nos últimos anos.
O ingresso de servidores nomeados para cargos comissionados e o de servidores de carreira que
são movimentados (cessão e exercício provisório) impactam a análise visual das informações
constantes no quadro. Tendo em vista o desequilíbrio entre ingresso e egressos, é importante enfatizar
que a maioria são servidores que não fazem parte do quadro efetivo do MEC, podendo a qualquer
momento se desligarem do quadro.
Quadro – Força de Trabalho do MEC
Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

Não há

831

84

78

1.1. Membros de poder e agentes políticos

Não há

1

4

3

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

Não há

830

80

75

Tipologias dos Cargos

Egressos no
Exercício

1.2.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

Não há

680

0

12

1.2.2.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

Não há

59

35

31

1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

Não há

1

1

0

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

Não há

90

44

32

2. Servidores com Contratos Temporários

Não há

80

2

14

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

Não há

177

56

44

4. Total de Servidores (1+2+3)

Não há

1088

142

136

Ingressos
no
Exercício

Egressos no
Exercício

831

84

78

1

4

3

830

80

75

Fonte: DW SIAPENET / SIAPE – Extração base, 31 de dezembro de 2017

Quadro – Força de Trabalho do MEC (incluindo servidores cedidos)
Lotação
Tipologias dos Cargos

Autorizada

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

Não há

1.1. Membros de poder e agentes políticos

Não há

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

Não há

Efetiva

1.2.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

Não há

680

0

12

1.2.2.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

Não há

59

35

31

1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

Não há

1

1

0

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

Não há

90

44

32
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2. Servidores com Contratos Temporários

Não há

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

Não há

80
177

4. Servidores Cedidos do MEC para outros Órgãos
5. Total de Servidores (1+2+3+4)
Não há
Fonte: DW SIAPENET / SIAPE – Extração de 31 de dezembro de 2017

2

14

56

44

142

136

281
1369

Sobre o Quadro abaixo, observa-se uma equivalência entre a quantidade de servidores de
carreira lotados nas áreas meio e fim. O quantitativo de servidores lotados na área-meio não compõe
efetivamente a força de trabalho, pois muitos deles se encontram em situações de licença e demais
afastamentos com registro de lotação na área de pessoal.
Quadro – Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva
Área Meio
Área Fim
394
436
394
436
341
339
15
44
0
1
38
52
23
57
37
140
454
633

Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: DW SIAPENET / SIAPE – Extração base 31 de dezembro de 2017

Em relação ao Quadro seguinte, as quantidades totais da coluna "Lotação/Autorizada” para
os Cargos em Comissão (Item 1) e para as Funções Gratificadas (Item 2) correspondem às definidas
para o MEC conforme consta no Anexo II do Decreto n° 9.005, de 14 de março de 2017, que aprovou
a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de
Confiança do Ministério da Educação. Em relação aos cargos em comissão, este órgão segue o disposto
no Decreto n° 5.497 de 2005, que trata sobre o provimento de cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS. O alto número de ingressos no período ocorreu em decorrência
da publicação do Decreto nº 9005/2017, que substituiu cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores – DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE.
Quadro – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do MEC
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas

Lotação

Ingressos no
Exercício

Egressos no
Exercício

552
1
551

596
1

153
0

595

153

259

270

40

40

51

18

Autorizada

Efetiva

Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

589
1
588
Não há

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

Não há

1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1.
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1.2.3.

Servidores de Outros Órgãos e Esferas

Não há

1.2.4.

Sem Vínculo

Não há

1.2.5.

Aposentados

Não há

2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

247
Não há

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

Não há

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

Não há

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
836
Fonte: DW SIAPENET/ SIAPE – Extração de 31 de dezembro de 2017

75

88

25

150

183

46

27
184

3

24

189

23

184

189

23

0

0

0

0
736

0

0

785

176

Análise Crítica da Força de Trabalho do MEC
Em que pese o investimento na qualificação dos servidores, o MEC tem sentido o impacto da
redução do seu quadro de servidores no desenvolvimento de suas atribuições. O último concurso para
cargos efetivos ocorreu em 2009. O concurso autorizado permitiu um acréscimo "temporário" no
quadro efetivo, mas não significou aumento na força de trabalho.
Assim, a necessidade de recomposição da força efetiva do Ministério é visível. Ressalta-se que
o MEC tem requerido, anualmente, ao Ministério do Planejamento, autorização para recomposição da
força de trabalho efetiva, porém sem sucesso.
Nesse contexto, e em face das restrições orçamentárias existentes, entende-se que o processo
de fortalecimento do quadro poderá ocorrer de forma gradativa, com o provimento programado de
cargos, minimizando o impacto dos recorrentes desligamentos.
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Demonstrativo das despesas com pessoal
Abaixo são demonstradas as despesas com pessoal no âmbito do Ministério da Educação.
Quadro – Despesas do pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
2017

1.017.094,69

249.136,11

110.773,09

52.243,03

283.104,82

0

25.584,30

0

0

1.737.936,04

2016

4.849.324,90

65.432,70

453.268,40

176.934,20

534.673,60

265.873,80

2.543.786,90

0

0

8.889.294,50

Exercícios

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
2017

51.248.568,12

9.090.460,63

5.261.420,12

1.877.562,56

5.019.175,58

3.280.818,18

3.694.256,33

305.729,06

161.573,27

79.939.563,85

2016

25.132.835,69

1.546.387,80

5.070.086,55

543.765,50

6.544.998,95

1.123.765,40

0

432.433,36

71.928,43

40.466.201,68

Exercícios

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade
2017

0

5.347.665,55

625.809,19

242.938,30

611.803,97

14.288,68

811.589,79

20.683,99

0

7.674.779,47

2016

2.826.532,89

1.497.396,40

933.752,07

195.432,90

643.976,90

253.434,80

2.765.432,87

0

8.754,32

9.124.713,15

2017

10.654.446,42

0

899.280,79

443.008,87

1.834.914,47

193.495,32

151.821,98

33.948,87

0

14.210.916,72

2016

2.636.661,33

1.349.126,54

756.432,90

764,30

543.217,80

98.776,50

2.634.876,50

0

243,56

8.052.796,77

Exercícios

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
Exercícios

Servidores cedidos com ônus
2017

18.093.793,54

592,54

1.527.927,33

511.287,74

1.318.004,21

1.162.617,84

3.635,80

65.606,76

245.371,63

22.928.837,39

2016

9.130.767,69

0

1.467.127,85

0

1.654.570,04

591,32

5.525,11

103.128,11

205.105,58

12.566.815,70

Exercícios

Servidores com contrato temporário
2017

0

0

559.414,18

278.162,96

530.039,49

0

6.730.813,22

1.839,00

0

8.100.268,85

2016

0

0

0

0

652.928,84

0

0

609,90

0

653.538,74

Exercícios

Fonte: DW SIAPENET / SIAPE – Extração 31 de dezembro de 2017
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Ressalta-se que, em 2017, o MEC como órgão superior de suas Unidades vinculadas e, de
acordo com as orientações da SOF/MPOG, efetuou descentralizações de crédito para algumas dessas
Unidades que não tinham crédito orçamentário suficiente para cobrir as despesas de pessoal e
benefícios do referido exercício, conforme quadro abaixo:
Quadro – Despesas de Pessoal e benefícios (Unidades Vinculadas)
Benefícios
Destaque
Recebido
26201

Inativo

total

Vencimentos e
Encargos

total

26230

COLEGIO PEDRO II
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE
SAO FRANCISCO

3.200

-

26231

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

49.833

-

26235

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

12.580

-

26236

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

-

26241

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE
PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA
AMAZONIA
UNIVERSIDADE FED.VALES
JEQUITINHONHA E MUCURI
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA
FEDERAL DO PARANA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SAO PAULO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO
SEMI-ARIDO - RN
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO
LATINO-AMERICANA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLANDIA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE PELOTAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO
VARGAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
BRASILIA - HUB

-

26248
26253
26255
26258
26262
26264
26266
26267
26274
26278
26392
26393
26396
26397
26404
26405
26406
26409

HOSPITAL DE CLINICAS DA UFU
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO
MULLER DA FUFMT
INST FED DE EDUC CIENC E
TECNOLOGIA BAIANO
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO
CEARA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO
ESP.SANTO
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE
MINAS GERAIS
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-

98.968

total

114.882

-

78.500

11.700

-

74.414

-

199

-

1.600

38.727
250.308

-

51.600

-

28.711

-

34.718

-

110.313

741.749

880

-

189.090

-

-

10.000

-

324.426

-

13.839

17.000

-

23.190

392.979
-

14.935

Exercício 2017
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Benefícios
Destaque
Recebido
26412
26418
26420
26426
26429
26434
26435
26436
26439
26440
26441
26447
26449
26450

Inativo

total
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO
SUL DE MG
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE
PERNAMBUCO
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E
TEC.FARROUPILHA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO
AMAPA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE
GOIAS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E
TEC.FLUMINENSE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO
RN
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SULRIO-GRANDENSE
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DO PARA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DA BAHIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA
BAHIA
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE
BRASILIA - FUB

26271
Total
Geral
Fonte: Tesouro Gerencial – Extração 05 de março de 2018.

Vencimentos e
Encargos

total

28.572

total
-

31.757

298.623

-

9.219

204.227

105.955

-

9.082

-

67.566

33.063

-

23.506

-

41.000

2.981

-

9.931

87.112

50.100

133.000

1.069

-

10.000
698.508

370.000

39.893

260.000

1.176.364 2.710.449

Gestão de riscos relacionados ao pessoal
O Ministério vem investindo na qualificação de seus servidores, com ações efetivas de
capacitação desde treinamentos operacionais até o fomento à elevação da formação acadêmica em nível
de graduação, mestrado e doutorado, buscando manter um quadro técnico devidamente qualificado
para fazer frente às novas demandas.
Contudo, não obstante todas as ações desenvolvidas em prol da sedimentação de um quadro
composto por profissionais competentes e habilitados para a execução de atividades técnicas, o
Ministério vem se ressentindo da insuficiência de servidores que, por vezes, dificulta a celeridade no
trato de assuntos internos, podendo repercutir no alcance dos objetivos institucionais. A ausência de
uma política continuada de manutenção dos quadros efetivos traz prejuízos à medida em que a
rotatividade de pessoas, seja por aposentadorias ou por exonerações e vacâncias, leva à redução
acelerada das equipes de trabalho e, por vezes, compromete a continuidade de ações relevantes para o
cenário educacional.
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Analisando o cenário de desligamentos ocorridos no período, duas modalidades chamam a
atenção. De um lado as aposentadorias, de outro as vacâncias por posse em outro cargo inacumulável.
O número de aposentadorias ocorridas já era previsível considerando a idade média dos
servidores do MEC, que gira em torno de 49 anos. Projetando este cenário de aposentadorias previstas
para os próximos anos (2018/2022), de acordo com os dados extraídos do Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos/SIAPE, verificou-se que 334 servidores já cumprem os
requisitos temporais, e podem solicitar de imediato o benefício de aposentadoria, o que significaria
uma redução da ordem de 34% do quadro efetivo do Ministério. Estendendo a análise para 2022, ao
final do período poderá ocorrer um decréscimo de 560 servidores em razão de aposentadoria, o que
equivale a 58% do total de cargos atualmente providos, sendo esse um indicador importante na decisão
pela autorização de provimento de cargos.
Com a tramitação no Congresso Nacional da PEC 287/2016, referente à Reforma da
Previdência, que prevê, entre outras, idade mínima de 65 anos para aposentadoria e exigência de 25
anos de contribuição como pré-requisitos de aposentadoria, foi constatado o aumento de emissão de
Certidões e Declarações para fins de aposentadoria pelos servidores que já possuem requisitos para se
aposentarem. Considerando que, ao final do ano de 2017, o MEC possuía uma força de trabalho de
961 servidores, entre ativos permanentes, cedidos, excedente à lotação e celetistas, caso o Projeto de
Lei seja aprovado, estima-se que a força de trabalho será reduzida significativamente. Ao final do
exercício de 2018, o quantitativo de aposentadorias pode chegar a 368 servidores, impactando de
imediato com a redução aproximada de 38% do quadro efetivo de servidores.
Fator que merece relevo é o desligamento por posse em outro cargo inacumulável. Diante do
cenário de realização sucessiva de concursos por outros órgãos públicos, aliado ao fato de os servidores
do MEC estarem submetidos ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo Federal/PGPE, carreira
pouco atrativa, sem incentivos à qualificação, progressão mediante cursos de capacitação, etc., é
bastante significativo o número de servidores que buscam em outras carreiras melhorias funcionais, o
que gera um elevado número de vacâncias para posse em outro cargo.
Importante registrar a carência de alguns profissionais específicos, a exemplo de engenheiros,
contadores, que dão suporte a áreas importantes do Ministério; essa ausência tem trazido preocupação
aos dirigentes. Tal fato ocorre também com profissionais da área de saúde, em razão da efetiva inclusão
do MEC como polo do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor/SIASS/MP, tendo como
partícipes FNDE, CAPES e INEP, sendo responsável pela implementação de ações de atendimento
pericial, promoção da saúde e de segurança no trabalho.
Nesse sentido, atualmente, há a necessidade de recompor a força de trabalho nos cargos de
médico. Tal solicitação já foi encaminhada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
em novembro de 2016.
Dada a insuficiência de três peritos para compor a Junta Médica Oficial, ocorreu a necessidade
de solicitar a parceria com outros órgãos para realização das perícias médicas. Atualmente, o MEC tem
parceria com o Ministério da Fazenda e com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Vê-se que se trata de um cenário bastante preocupante levando-se em conta os desafios que se
apresentam em razão das demandas de competência deste Ministério, o que torna imperiosa a
necessidade de recomposição do quadro efetivo do MEC, com o escopo de alcançar a excelência no
cumprimento de sua missão institucional.
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Com base em tudo que foi apresentado, foi elaborado um pedido de autorização para realização
de concurso público que foi encaminhado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
em maio de 2017. Registre-se que essa solicitação vem ocorrendo, anualmente, desde 2009, data do
último concurso para efetivo realizado, porém o MEC ainda não foi atendido pelo Ministério do
Planejamento.

Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
No ano de 2017, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas fiscalizou a execução de três
contratos de mão de obra terceirizada, sendo um de serviços de secretariado, um de serviços de apoio
jurídico e revisor de texto e um de auxiliar em saúde bucal.
Com relação ao contrato de Apoio Jurídico e Revisor de Texto, a empresa Life Tecnologia e
Consultoria teve seu contrato rescindido unilateralmente em virtude de diversos descumprimentos
contratuais ao longo do ano de 2017. Diante disso, foi contratada a empresa Plansul Planejamento e
Consultoria para dar continuidade à prestação dos serviços no Ministério da Educação a partir de
29/8/2017.
Cabe informar que a gestão e fiscalização dos contratos n° 33/2017 (Apoio Jurídico e Revisor
de Texto) e n° 59/2014 (Secretariado) foram transferidas para a Coordenação-Geral de Recursos
Logísticos (CGRL) em 29/11/2017.
Considerando o número de profissionais contratados (329 colaboradores) em relação ao
quantitativo da força de trabalho do MEC, identificou-se que somente esses três contratos representam
um percentual aproximado equivalente a 34% da força de trabalho efetiva do Ministério. Cabe
esclarecer que as atribuições dos postos de trabalho contratados não coincidem com as atribuições dos
cargos disponíveis no MEC.
Ademais, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, no exercício de 2017, foi responsável
pela fiscalização do Contrato n º 47/2015, celebrado com a empresa Masterc Manutenção Predial,
Obras e Terceirização Ltda, para contratação de 20 postos de carregadores. O Instrumento foi
rescindido em 8/10/2017, pois os serviços foram abarcados na nova contratação realizada junto a
empresa Intelit Service Ltda.
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Quadro - Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
Unidade Contratante
Nome: Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato

2014
2015
2017

Objeto

Serviços de Técnico em Secretariado e
Secretariado Executivo
Serviços de Apoio Jurídico e Revisor de
Texto
Serviços de Apoio Jurídico e Revisor de
Texto

Empresa Contratada (CNPJ)

Período Contratual de Execução das
Atividades Contratadas

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores contratados

Início

Fim

08.247.960/0001-62

29/11/2014

29/11/2018

00.660.928/0001-00

1°/7/2015

28/8/2017

Nível Superior

78.533.312/0001-58

29/8/2017

30/6/2018

Nível Superior

Sit.

Nível Médio (Técnico) e Ativo Normal
Nível Superior
(A)

2016

Serviços de Auxiliar em Saúde Bucal

08.247.960/0001-62

22/2/2016

22/2/2018

Nível Médio (Técnico)

2015

Serviço de carregadores

12.164.385/0001-01

2/9/2015

8/10/2017

Fundamental

2013

Brigada

37.077.716/0001-05

28/1/2013

28/1/2018

Ensino médio

2014

Vigilância

02.717.460/0001-60

2/7/2014

2/7/2019

Ensino médio

2015
2013
2017

Recepcionistas, Contínuo e ascensorista
Copeira, garçom e cozinheiro
Carros com Motorista (DF e Entorno)

07.200.004/0001-62
78.533.312/0001-58
01.711.147/0001-52

11/8/2015
26/12/2013
9/10/2017

30/9/2017
8/10/2017
12/9/2017

Ensino fundamental
Ensino fundamental
Ensino médio

2017

Carros com Motorista (DF e Entorno)

09.632.388/0001-18

13/9/2017

13/9/2022

Ensino médio

2016

Limpeza

08.247.960/0001-62

11/7/20161

11/7/2021

Ensino fundamental

2017

Serviços continuados, em postos de
Supervisor, Copeira, Cozinheiro, Garçom,
Ascensorista, Contínuo, Recepcionista e
Carregador

24.054.324/0001-70

1°/10/2017

1°/10/2022

Ensino fundamental

Encerrado (E)
Ativo Normal
(A)
Ativo Normal
(A)
Encerrado (E)
Ativo Normal
(A)
Ativo Normal
(A)
Encerrado (E)
Encerrado (E)
Encerrado (E)
Ativo Normal
(A)
Ativo Normal
(A)
Ativo Normal
(A)

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas e da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
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Contratação de estagiários
Ao final do exercício de 2017, o órgão possuía 50 estagiários, sendo 25 estagiários de nível
médio e 25 estagiários de nível superior, número superior quando comparado ao ano de 2016 (35
estagiários). Houve um aumento na demanda pela contratação dos estudantes, principalmente de nível
médio.
Ao longo do ano, foram gastos R$ 265.779,41 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e
setenta e nove reais e quarenta e um centavos) com o pagamento das bolsas-estágio, auxílio-transporte
e taxa de administração devida ao agente de integração Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE,
empresa contratada em 2016 para auxiliar no gerenciamento dos estagiários no MEC.
Assim como nos anos anteriores, o MEC tem tido grande dificuldade para atrair e reter
estagiários no órgão, em virtude do baixo valor da bolsa-estágio e do auxílio-transporte em comparação
aos valores praticados no mercado.

Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos
internacionais
O MEC tem firmado termo de cooperação com organismos internacionais tendo como premissa
a possibilidade de agregar contribuições à gestão institucional e ao desenvolvimento das políticas
educacionais. Por meio da parceria com organismos internacionais, o MEC contratou profissionais
especializados com experiência comprovada na área da educação, para o prestação de consultoria
técnica especializada, na modalidade produto, visando o fortalecimento da capacidade institucional em
seus processos de gestão, planejamento e monitoramento das ações de implementação da política
pública educacional, contribuindo para o desenvolvimento das atividades e ações de reponsabilidade
das diversas áreas afins do MEC.
Assim, os projetos de cooperação técnica tiveram como objetivo principal garantir o aporte de
conhecimento técnico especializado, capaz de agregar o conhecimento de experiências nacionais e
internacionais e a expertise de equipes especializadas nos temas abordados pelos projetos objetos de
acordo. A contratação de consultores técnicos, na modalidade produto tem contribuído para o
aprofundamento das reflexões em torno dos temas de gestão, organização do sistema, práticas
pedagógicas, diversidade e inclusão, dentre outros, possibilitando a incorporação dessas discussões na
elaboração e implementação de políticas públicas.
Os projetos e os acordos de cooperação internacional são celebrados entre o MEC e os
organismos internacionais e tomam por base as linhas estratégicas de cada parte que são concorrentes
em sua essência. Os projetos e acordos firmados geram, por sua vez, contratos de consultoria
especializada, visando agregar conhecimentos de colaboradores externos cujas competências se
alinham com os parâmetros desenhados em conjunto pelo MEC e os organismos internacionais
parceiros.
O processo de seleção de consultores atende estritamente o que preceitua o Decreto n. º 5.151,
de 22 de julho de 2004 e a Portaria MRE nº 8, de 4 de janeiro de 2017, bem como as orientações da
Cartilha da Controladoria Geral da União - CGU, de 2012, sobre Projetos de Cooperação Técnica
Internacional.
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Os projetos e acordos firmados envolvem, além dos recursos diretamente aplicados no
pagamento em contrapartida ao desenvolvimento de produtos, despesas com taxas de administração
utilizadas pelo organismo internacional parceiro, com publicação de editais de seleção de consultores
e com diárias e passagens necessárias ao deslocamento de consultores no território nacional.
No que diz respeito ao fluxo físico-financeiro, buscou-se cumprir a regra de que todos os
produtos desenvolvidos e entregues fossem pagos no exercício, havendo perfeito sincronismo. Os
Acordos e Projetos firmados em 2017 tiveram suas atividades desenvolvidas no âmbito do território
nacional, não havendo movimentação financeira em moeda estrangeira. Não houve influência de
variação cambial, portanto, na execução financeira.
A escolha do consultor decorre de processo seletivo que se inicia com a análise de currículo,
observando-se a formação acadêmica e as experiências profissionais do candidato, tendo-se, por base,
edital publicado em periódico de grande circulação. Em seguida, realiza-se entrevista com os
candidatos cujos currículos atendem os pré-requisitos estabelecidos. Por fim, o processo seletivo é
concluído com a contratação com o candidato que somar mais pontos acumulados ao longo do processo
seletivo. Informações sobre os processos seletivos de consultores realizados no âmbito deste Ministério
podem ser obtidas no Portal do MEC (http://portal.mec.gov.br/selecao-de-consultores).
No que tange a gestão de riscos relacionados às contratações, as atividades realizadas no âmbito
do MEC baseiam-se em critérios bem definidos para promover a execução eficiente dos contratos de
consultoria firmados. Entre as ações realizadas, encontram-se:

Orientações aos setores interessados quanto ao estabelecimento de critérios regulares
para captação de consultores externos;

Interlocução com a CGCOP/SE/MEC objetivando o aprimoramento de termos de
referência;

Verificação junto à CGGP/SAA/MEC quanto à disponibilidade de recursos humanos
com as competências desenhadas nos termos de referência;

Coordenação, junto ao organismo internacional, de todas as fases do processo de
seleção de consultores;

Verificação, a priori, no ato da contratação, de eventuais vínculos entre o candidato e o
Poder Público, em todas as esferas; e

Monitoramento, por meios de TI, dos prazos de execução dos contratos e demais
eventos relacionados aos Acordos e Projetos de Cooperação Internacional.
As consultorias contratadas, em 2017, no âmbito do Conselho Nacional de Educação (CNE),
visaram fornecer subsídios aos estudos realizados no âmbito do Conselho Pleno e das Câmaras de
Educação Básica e de Educação Superior, a respeito de diferentes temas como: a) metas e estratégias
do Plano Nacional de Educação (PNE) e sua consequente relação com o estabelecimento do Sistema
Nacional de Educação; b) construção da Política Nacional de Ensino Médio ou de Ensino Superior,
objetivando cumprir as metas e estratégias de qualidade propugnadas pelo PNE; c) discussões e
debates sobre a criação e revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais; d) temas fundamentados nos
direitos humanos e sua expressão no cotidiano da escola, como orientação sexual, identidade de gênero
e nome social, bem como estudos que versam sobre a aplicação das novas leis que impactam no ensino
em todas as suas etapas e modalidades; e e) estudos específicos no âmbito do ensino básico e do ensino
superior, e de temas emergentes vinculados à oferta de educação com qualidade.
As contratações, portanto, apoiaram tecnicamente à elaboração de pareceres e resoluções que
orientam os sistemas e os estabelecimentos de ensino no aprimoramento e na consolidação de uma
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educação nacional de qualidade para todos os cidadãos. Em 2017, o CNE realizou os seguintes projetos
de cooperação técnica com a Unesco:
Projeto CNE/Unesco 914BRZ1042.3: O fortalecimento do papel institucional do Conselho
Nacional de Educação no processo de elaboração, aperfeiçoamento e acompanhamento das políticas
públicas de educação básica e superior em todas as etapas e modalidades de educação e ensino.
Por meio das consultorias contratadas via o Projeto 914BRZ1042.3, com vigência entre
16/06/2016 a 14/06/2017, foram entregues 8 produtos no valor total de R$ 198.000,00.
Projeto CNE/Unesco 914BRZ1050.3, O fortalecimento do papel institucional do Conselho
Nacional de Educação no processo de elaboração, aperfeiçoamento e acompanhamento das políticas
públicas de educação básica e superior em todas as etapas e modalidades de educação e ensino.
O Projeto 914BRZ1050.3, tem vigência entre 21/06/2017 a 20/06/2018. As consultorias
contratadas por meio desse Projeto totalizaram o valor de R$ 70.000,00, com a proposição de entrega
de 3 produtos.
No âmbito da cooperação internacional, as contratações de consultoria especializada tiveram
como objetivos principais fortalecer e diversificar as ações de cooperação educacional internacional
do Ministério da Educação com organizações Internacionais, blocos regionais e países já parceiros do
Ministério da Educação do Brasil, e propor novas iniciativas com organizações internacionais, blocos
regionais e países com os quais ainda não há parcerias, tendo em vista o alcance das metas definidas
pelo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024).
Dentre os principais campos de atuação dessas consultorias estão: sistemas educacionais,
educação inclusiva e cooperação técnica em países africanos selecionados; sistemas de educação
profissional e tecnológica nos países do Mercosul; promoção da língua portuguesa no exterior;
cooperação educacional no âmbito dos BRICS; cooperação educacional no âmbito da Organização de
Estados Ibero-americanos (OEI); cooperação entres países sul-americanos, bilateral e multilateral, no
tema educação intercultural em zonas de fronteira; Processo de Bolonha e o espaço europeu de
educação superior; e análise de estudos e projetos em educação no âmbito da OCDE.
No ano de 2017, foram desenvolvidos 16 produtos no valor total de R$ 257.750,00 no âmbito
dos seguintes projetos:
Projeto 914BRZ 1042.1: Apoio Internacional do MEC no cumprimento do PNE. No âmbito
desse projeto foram contratados 4 consultores, sendo finalizados 13 produtos, no valor total de R$
202.750,00.
Projeto 914BRZ 1050.1: Apoio à Cooperação Internacional do MEC para alcance das metas
definidas pelo Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE 2014-2024). Por meio desse projeto
foram contratadas 3 consultorias, com 3 produtos finalizados, totalizando o valor de R$ 55.000,00.
Por meio de Projetos de Cooperação Técnica também foram contratadas consultorias
especializadas no âmbito das temáticas da diversidade sociocultural e da inclusão, para a realização de
pesquisas, sistematizações, levantamentos e análises. Dentre os principais campos de atuação dessas
consultorias estão: educação especial; frequência escolar; educação do campo; educação étnico racial;
educação em Direitos Humanos; Educação Escolar Indígena; e formação de Professores. No exercício
2017, foram desenvolvidos trabalhos relativos aos seguintes Acordos:
Projeto 914BRZ1050.6: Desenvolvimento de Estratégias de Implementação do PNE no
tocante à Educação de Jovens e Adultos, Trajetória Escolar e Educação em Direitos Humanos.
Por meio desse Projeto foram contratadas 4 consultorias, para o desenvolvimento de 18
Produtos, totalizando o valor de R$ 79.278,68.
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Projeto 914BRZ1042.7: Desenvolvimento de ações e estratégias para promover o
fortalecimento das políticas de educação voltadas aos direitos humanos, à diversidade sociocultural,
aos jovens e adultos, às especificidades da juventude e à inclusão.
No âmbito desse Projeto foram pagos o valor de R$ 696.014,30 referente à 15 contratos de
consultoria, com desenvolvimento de 34 Produtos.
Projeto 914BRZ1148: Fortalecimento da Capacidade Institucional Para o Tratamento da
Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade Socioambiental.
Por meio desse Projeto, foram celebrados 24 contratos de consultoria, para entrega de 93
Produtos, totalizando o valor de R$3.035.589,52.
Os temas Base Nacional Comum Curricular, Alfabetização, Reforma do Ensino Médio e
Formação de Professores são considerados estratégicos para a qualidade e equidade da educação básica
e nortearam o planejamento das ações desenvolvidas pelo MEC, bem como a contratação das seguintes
consultorias:
Projeto 914/BRZ/1041: Apoio ao Desenvolvimento de Estratégias de Implementação do Plano
Nacional de Educação no tocante às Políticas Públicas de Educação Básica.
No âmbito desse Projeto foram contratadas 28 consultorias, resultando em 100 produtos no
valor total de R$ 1.139.500,00 para pagamento de remuneração e R$ 31.578,57 para o pagamento de
passagens e diárias, no exercício de 2017.
Projeto 914BRZ1042.6: Reforma Curricular das Licenciaturas
Para o período de 2017, foram contratados 7 consultores no âmbito desse Projeto, resultando
em 7 produtos, com valor total de R$ 186.000,00 para o pagamento em remuneração de consultores.
Projeto 914BRZ1050.5: Formação Continuada de Profissionais da Educação.
No âmbito do Projeto 914BRZ1050.5, em 2017, foram celebrados 3 contratos para entrega de
13 produtos em 2018, totalizando o valor de R$ 156.000,00 para o pagamento de remuneração de
consultores. Em 2017, foram pagos R$ 112,10 para diárias e passagens como insumo externo.
No âmbito da Educação Superior, a contratação de consultoria especializada é relevante para
atender à constante necessidade de aperfeiçoamento dos programas, projetos e ações por meio de
estudos, pesquisas e diagnósticos.
As Consultorias realizadas por meio de Acordos de cooperação técnica, no exercício de 2017,
focaram, principalmente, nas seguintes linhas: a) Redução da evasão nas Universidades Federais; b)
Incentivo a internacionalização das Universidades Federais; Aperfeiçoamento da gestão na educação;
c) Expansão na área de Educação em Saúde; d) Expansão qualificada da oferta de vagas;
e)Democratização do acesso e inclusão no ensino superior em atendimento ao que preconiza o Plano
Nacional de Educação; f) Fortalecimento da educação à distância; g) Fortalecimento dos mecanismos
que assegurem a permanência dos estudantes; h) Aproveitamento das potencialidades regionais; i)
Processos gerenciais, metodológicos e organizacionais aplicáveis à gestão e à formulação de nova
política de educação superior; j) Metodologias, técnicas e processos de planejamento e gestão de
atividades fim e meio ligadas à educação superior; l) Processo de formulação e implementação da
política nacional de educação superior; m) Formulação da política de oferta de financiamento e de
apoio ao estudante do ensino superior; e n) Ampliar as capacidades institucionais da SESU/MEC no
sentido de intensificar a integração das políticas de educação superior do MEC aos processos de
desenvolvimento socioeconômico do país.
Nesse sentido, no que tange a educação superior, foram desenvolvidos trabalhos relativos aos
seguintes projetos:
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Projeto OEI/BRA/14/001 - Desenvolvimento de Metodologias Institucionais destinadas à
Consolidação da Educação Superior como Fator de Desenvolvimento Sustentável do Brasil.
Por meio desse Projeto, com vigência entre 17/11/2014 e 17/02/2019 foram contratadas 43
consultorias, totalizando o pagamento no valor de R$ 1581.700,00 no exercício 2017. Foram
contratados 103 produtos (99 executados), sendo alguns desses com previsão de entrega para 2018.
Projeto 914BRZ1042.8 - Desenvolvimento de estudos, pesquisas e atualizações a respeito dos
programas e processos da Secretaria de Educação Superior de forma a promover a educação de
qualidade e a redução de desigualdades.
Com vigência no período de 14/06/2016 a 14/06/2017, no âmbito desse Projeto foram
contratados oito consultores, em 2016, para a execução de 20 produtos em 2017. No exercício de 2017
foi celebrado um contrato para a execução de um produto. A execução dos 21 produtos totalizou R$
338.000,00.
Projeto 914BRZ1050.7 - Desenvolvimento de estudos, pesquisas e atualizações sobre os
programas e processos da Sesu de forma a contribuir para expansão da política nacional de educação
superior, visando a melhoria do acesso, assistência, permanência e sucessos dos estudantes e da gestão
das instituições integrantes do sistema federal de ensino. Vigência: 31/05/2017 – 20/06/2018
No âmbito desse Projeto, no exercício 2017, foram pagos o total de R$ 181.500,00 referente à
execução de 9 contratos de consultoria, com vigência no período de 31/05/2017 a 20/06/2018. Foram
desenvolvidos 10 produtos, sendo que alguns desses tem previsão de entrega para 2018.
Em relação à Educação Profissional e Tecnológica, as consultorias técnicas contratadas
permitiram o aprimoramento e desenvolvimento de instrumentos e procedimentos de gestão; bem como
o monitoramento e avaliação nessa modalidade de ensino, incluindo aqueles relativos aos programas
em curso como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) e suas
iniciativas. Nesse sentido, no ano de 2017, foram desenvolvidos trabalhos relativos aos seguintes
Projetos:
Projeto 914BRZ1137: Diretrizes Curriculares e de Gestão da Educação Profissional e
Tecnológica.
Por meio desse Projeto foram celebrados 16 contratos de consultoria, para o desenvolvimento
de 62 produtos, totalizando o valor de R$ 1.982.155,45 (incluindo despesas referentes ao pagamento
de consultores, deslocamentos, editais, etc.).
Projeto 914BRZ1050.8: Educação Científica, Tecnológica e Formação para o Trabalho.
No âmbito desse Projeto foram contratadas 23 consultorias para o desenvolvimento de 58
produtos, totalizando o valor de R$ 166.338,95 (incluindo despesas referentes ao pagamento de
consultores, deslocamentos, editais, etc.).

Gestão do patrimônio e infraestrutura
Compete ao MEC por meio da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGRL), planejar,
coordenar, acompanhar, orientar e avaliar as atividades relacionadas às políticas de administração de
material, conservação e limpeza, administração patrimonial e de materiais obras, reformas, manutenção
predial, segurança, transportes, e ainda propor políticas e diretrizes a elas relativas.
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Gestão da frota de veículos
A constituição e a forma de utilização da frota de veículos, tanto terceirizados quanto os do
MEC, obedecem às disposições do Decreto nº 2.271, de 7/7/1997, do Decreto nº 6.403, de 17/3/2008,
bem como da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 3, de 15/5/2008, e, ainda, da Norma Operacional
nº 01, de 21/6/2005, que disciplina o uso do serviço de transporte oficial e terceirizado no âmbito do
MEC, estabelecendo procedimentos e fixando responsabilidades.
A Administração considera a frota de veículos importante, pois contribui para a realização e
melhoria das atividades acessórias e complementares, cuja interrupção comprometeria a consecução
dos programas finalísticos do MEC. O serviço de transporte institucional garante segurança, celeridade
e economicidade à participação de servidores e autoridades em eventos, reuniões e atividades correlatas
em serviço, sendo, portanto, fundamental ao adequado andamento dos trabalhos executados na Pasta.
Quadro – Quantidade de veículos de terceirizados
Tipo de Veículo Terceirizado

Quantidade

Veículo de Representação

1

Veículo Institucional

9

Veículo de Serviço

10

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017.

Quadro – Quantidade de veículos da frota do MEC
Tipo de Veículo da Frota do MEC

Quantidade

Veículo Oficial Preto

3

Veículo de Serviço

2

Veículo de Serviço coletivo

2

Veículo de carga

2

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017.

Quadro – Média anual de quilômetros rodados – veículo terceirizado
Tipo de Veículo Terceirizado
Veículo de Representação

Média de km/ano
1276

Veículo Institucional

1290 por veículo

Veículo de Serviço

1019 por veículo

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017.
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Quadro – Média anual de quilômetros rodados – frota do MEC
Tipo de Veículo da Frota do MEC

Média de km/ano

Veículo Oficial Preto

7595 por veículo

Veículo de Serviço

4480 por veículo

Veículo de Serviço coletivo

2810,5 por veículo

Veículo de carga

859,5 por veículo

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017.

A idade média da frota, por grupo de veículos, é de 1 ano para veículos institucionais e de 1
ano para veículos de serviços. Buscando qualidade nos serviços terceirizados, a idade média dos
veículos é de dois anos.
Quadro – Idade média – veículo terceirizado
Veículo terceirizado

Idade média

Veículo de Representação

1 ano

Veículo Institucional

1 ano

Veículo de Serviço

2 anos

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017.

Quadro – Idade média – frota do MEC
Veículo da Frota do MEC

Idade média

Veículo Oficial Preto

12 anos

Veículo de Serviço

8 anos

Veículo de Serviço coletivo

9 anos

Veículo de carga

23 anos

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017.

Durante o exercício de 2017, para a preservação da frota do MEC, a Administração teve
despesas com: manutenção mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura, etc, (Contrato nº 30/2015);
com o gerenciamento e o fornecimento de combustíveis (Contrato nº 03/2017); e com higienização da
frota (Contrato n° 26/2016). As despesas dos veículos terceirizados são de competência da contratada
(Contratos nº 01/2017 e 26/2017).
Considerando a complexidade e o custo para manutenção dos veículos oficiais, bem como a
variáveis do tipo depreciação e inutilização, desde 2010, o MEC não adquire veículos para sua frota.
Nesse sentido, buscou-se a locação de veículos em detrimento da aquisição, obedecida à legislação que
rege a matéria, por questão de economicidade, eficiência e segurança no atendimento às necessidades
da Administração, e, ainda, pelo fato de estar em extinção o cargo de motorista oficial, conforme Lei
nº 9.632, de 1998, que impede a recomposição da força de trabalho por meio de concurso público. No
que se refere à substituição da frota de veículos terceirizados, são trocados a cada 50.000 km rodados
ou 02 anos de uso.
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O controle da utilização dos veículos é realizado pelo Sistema de Administração de Transporte
(SAT), que permite o cadastro das solicitações de transporte, viabiliza o controle da quilometragem e
a gestão dos serviços indicando os valores a serem pagos à empresa contratada para a prestação dos
serviços de transporte.
Importante destacar que, em 2017, foi firmado Termo de Adesão e Termo de Execução
Descentralizada com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio da
substituição do contrato existente de locação de veículos e/ou utilização de veículos próprios pelo novo
modelo de transporte para servidores e colaboradores do Executivo Federal, em deslocamentos a
trabalho no DF e entorno, denominado TáxiGov, em que são utilizados táxis previamente cadastrados
por meio de um sistema integrado.
Os usuários, a partir de 1°/8/2017, passaram a solicitar o transporte por meio de Central de
Atendimento, aplicativo para smartphone (TaxiGov App) ou via web (https://www.taxigov.gov.br). O
objetivo, além da expectativa de redução de até 60% das despesas com deslocamento de servidores, é
a melhoria dos serviços prestados aos usuários e maior controle e transparência sobre o serviço de
transporte, com informações mais precisas sobre o uso dos serviços.

Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre
veículos nessas condições
Tendo em vista as necessidades operacionais do Ministério da Educação e prezando pela
qualidade dos serviços, foi realizada a terceirização da prestação dos serviços de transporte, por meio
da celebração de contrato com empresa especializada na locação de veículos com motoristas.
A contratação desses serviços tornou-se necessária, uma vez que o MEC não dispõe de viaturas
oficiais suficientes e em condições de utilização para atendimento de todos os serviços necessários ao
Ministério, bem como de pessoal em seu quadro para exercer a função de motorista. Diante da
terceirização dos serviços, alguns veículos da frota oficial do Ministério não atendem mais, de forma
contínua, os serviços da garagem, sendo considerados ociosos e – em alguns casos – identificados
como inservíveis.
Cumpre informar que, em função da complexidade e do custo para manutenção dos veículos
oficiais, bem como variáveis do tipo depreciação e inutilização, desde 2010, o MEC não adquire
veículos para sua frota. A idade média, por grupo de veículos, é de 12 anos para veículos institucionais
e de 14 anos para veículos de serviços.
Em 2015, foi iniciado estudo de verificação da utilidade dos veículos oficiais do Ministério,
com solicitação de laudo da empresa NCA da Silva Comércio de Peças e Serviços Ltda.-ME, que presta
serviços de manutenção preventiva e corretiva de mecânica, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura
(corretiva, preventiva e estética) e capotaria/tapeçaria, incluindo o fornecimento de troca de peças,
acessórios, geometria/alinhamento, balanceamento e cambagem, nos veículos oficiais pertencentes à
frota operacional do MEC.
O laudo foi solicitado para verificar o custo do conserto dos veículos que não possuem
condições de uso, em razão de panes nos motores e outros sinistros. Pela vistoria realizada, o conserto
não se mostrou viável, considerando o alto custo financeiro. Segue relação dos veículos que foram
avaliados e considerados inservíveis.
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Quadro – Relação de veículos considerados inservíveis
Placa

Marca/modelo

Ano

Combustível

Chassis

Renavam

JFO 8641

VW/Gol

1996

Gasolina

9BWZZZ377TP557501

663331188

JFO 8805

VW/Santana Cl 1800

1995

Gasolina

9BWZZZ32ZSP039118

642538697

JFP 1543

Fiat/MareaElx

2000/2001

Gasolina

9BD18523017043318

747132003

JKH 5063

Ford/Focus

2006

Gasolina

8AFDZZFFC6J494835

885874242

JKH 5073

Ford/Focus

2006

Gasolina

8AFDZZFFC6J494836

885874897

JKH 5093

Ford/Focus

2006

Gasolina

8AFDZZFFC6J495973

885876814

JKH 5103

Ford/Focus

2006

Gasolina

8AFDZZFFC6J495115

885877802

JKZ 5265

Toyota Hilux

1997

Diesel

8AJ33LNA3V9303883

692064435

MPB 8940

GM/Corsa

1996

Gasolina

9BGSE68NTC744448

662810023

MZN 4211

VW/ParatiCl

1996/1997

Gasolina

9BWZZZ379TT246670

138321981

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017

No exercício de 2017, iniciou-se o processo de consolidação da política para tratamento dessas
situações de desfazimento de veículos, e tal ação foi intensificada com a Adesão do Ministério ao
TAXIGOV, quando o Ministério do Planejamento solicitou de forma pontual a destinação dos veículos
oficiais.
Cumpre esclarecer que a listagem de bens patrimoniais considerados irrecuperáveis, onde
devem constar os bens com perda de características ou com inviabilidade econômica para recuperação,
será apresentada pela Comissão Especial de Avaliação de Material Permanente, instituída por meio da
Portaria nº 03, de 28/6/2010, responsável pelos procedimentos de exclusão de um bem do acervo
patrimonial do órgão.
Em geral, a comissão dá prioridade às instituições públicas federais, contudo, doações podem
ser realizadas para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade
de economia mista e instituições filantrópicas, reconhecidos de utilidade pública pelo Governo Federal,
e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Quando há mais de um órgão/entidade
interessado no material, o atendimento é realizado de acordo com a ordem de chegada dos pedidos, na
seguinte preferência: Órgãos da Administração Pública Federal; Órgãos da Administração Pública
Estadual e Municipal e entidades privadas com fins sociais.
A Base legal observada para a destinação dos bens inservíveis é:
• Decreto nº 99.658 de 30/10/1990 - Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o
reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material;
• Decreto nº 6.087 de 20/4/2007 - Altera os arts. 5º, 15 e 21 do Decreto n° 99.658, de 30/10/1990, que
regulamentam, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a
alienação e outras formas de desfazimento de material, e dá outras providências;
• Instrução Normativa nº 205 de 8/4/1988 da Secretaria de Administração Pública da Presidência da
República – SEDAP/PR; e
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• Lei n° 8.666, de 21/6/1993 – Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Gestão do patrimônio imobiliário da União
Para aprimorar a gestão dos recursos patrimoniais, o MEC mapeou a situação funcional de todos
os prédios vinculados ao Órgão, bem como procedeu ao pedido de cadastramento e atualização de
informações no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet).
O Ministério hoje tem sob sua responsabilidade seis edificações, localizadas no Distrito
Federal, sendo classificadas como: Edifício-Sede, Edifícios Anexo I e II, Conselho Nacional de
Educação, Centro de Treinamento do Ministério da Educação (CETREMEC), Garagem e Depósito.
Quadro - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade do
Ministério da Educação (MEC)
Valor do Imóvel
Nome do
Imóvel

RIP

Data da
Avaliação

Valor
Avaliado
SPIUNET R$

9701.17591.500.0

CNE

23/10/2013

9701.17598.500.8

Cetremec

23/10/2013

9701.19017.500.3

Anexos

23/10/2013

9701.17436.500.6

Garagem

23/10/2013

987.948,92
11.276.570,88

9701.32239.500-5

Sede

7/11/2012

40.701.075,54

9701.17539.500-6

Depósito

25/5/2015

Despesa no Exercício*

Valor Segurado
Sompo Seguros 2017
R$

Com
Manutenção R$

20.398.795,08

51.392,62

709.345,70

5.646.463,92

0,00

21.294,48

147.356.978,74

1.088.658,81

6.266.932,45

14.182.796,29

41.062,78

536.803,03

85.109.343,13

1.213.358,48

4.217.739,04

1.815.306,88

0,00

6.652,96

274.509.684,04

2.394.472,69

11.758.767,66

988.437,11
115.010,15

9.229.209,30
63.298.251,90

Com Reformas
R$

* As Licitações referentes às Reformas e Manutenções atendem a todos os edifícios do MEC, não sendo possível a mensuração
por objeto. Cumpre esclarecer que foram gastos com os contratos no ano de 2017 cerca de R$ 14.153.239,66 para atendimento a
reformas e manutenções dos imóveis.
Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017

A partir de 2013, foi intensificada a gestão em parceria com a Superintendência do Patrimônio
da União no Distrito Federal (SPU/DF), no sentido de regularizar os imóveis, com a efetivação da
transferência de UG para o MEC (UG 150002). Em 2017, foi regularizada a transferência do Imóvel
onde está localizado o Edifício-Sede do MEC, identificado pelo RIP: 9701 32239.500-5, para a
Unidade 150002.
Destaca-se a seguir a relação de endereços e registros dos imóveis sob a responsabilidade do MEC:
 RIP de Utilização 9701.19017.500-3: Referente ao imóvel do Anexo I e II do Ministério da Educação,
localizado à Esplanada dos Ministérios, LT 05, área de Expansão – Lote 08, Brasília – DF.
 RIP de Utilização 9701.17591.500-0: Referente ao imóvel Conselho Nacional de Educação – CNE, SGAS,
Quadra 607, Módulo 50, Brasília – DF.

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

202

 RIP de Utilização 9701.17598.500-8: Referente ao imóvel Centro de Treinamento do Ministério da Educação
– CETREMEC, SGAS, Quadra 604, Lote 28, Brasília – DF.
 RIP de Utilização 9701.17436.500-6: Referente ao imóvel Garagem do Ministério da Educação, Setor de
Garagens Norte, Lote A s/n, via N3, Brasília – DF.
 RIP de Utilização RIP: 9701 17539.500-6: Edifício-Depósito – SIA, Trecho 3, Lote 120, Guará – DF; o
terreno é composto por 8 lotes (1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250 e 1260), e o Ministério da
Educação utiliza apenas o imóvel localizado nos lotes nº 1190, 1200, 1210, os outros imóveis são de
responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), RIP: 9701 22787.500-3.

No que tange à identificação de riscos na gestão dos bens imóveis, encontra-se em processo de
elaboração o mapeamento de riscos quanto à gestão do Patrimônio, à inclusão de novas rotinas e à
reavaliação de procedimentos, buscando melhoria dos fluxos do Setor de Patrimônio, a fim de que se
que possa identificar e prevenir possíveis riscos na gestão.
Quanto à estrutura física, visando à prevenção de riscos e a proteção de bens e pessoas, vários
contratos foram celebrados para essa finalidade, sendo eles: manutenção (elétrica e hidráulica),
reformas, conservação e limpeza, seguro predial e projetos de segurança e combate a incêndio.

Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
Durante o exercício de 2017, foram administrados os contratos de Cessão de Uso, relacionados
a seguir, celebrados pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos, cujo amparo legal consta da
seguinte legislação: Lei nº 9.636, de 15/5/1998, Decreto nº 3.725, de 10/1/2001, Portaria da Secretaria
de Patrimônio da União nº 05 de 31/1/2001 e art. 17, § 2º, do Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e
suas alterações.
Os contratos de Cessão de Uso foram celebrados com previsão de indenização mensal
pecuniária pela área cedida e, ainda, rateio de despesas como água, esgoto, luz, manutenção predial,
vigilância e limpeza.
As cessões dos espaços no Ministério visam à melhoria da qualidade de vida do servidor,
conforme descrito a seguir:
•
Restaurante e Lanchonete: a cessão do espaço tem por objetivo a implantação de
estabelecimento comercial para proporcionar aos servidores, prestadores de serviços, estagiários e
visitantes do MEC, um local apropriado para almoços e lanches. Essa opção faz parte do programa de
qualidade de vida do Ministério, cujo objetivo é melhorar o “clima organizacional” do Órgão.
•
Cafeteria: A cessão do espaço tem por objetivo oferecer lanches rápidos e/ou cafés
especiais (café expresso, café com creme, dentre outros), em local mais próximo e atrativo para os
servidores, prestadores de serviços e estagiários, nos intervalos do trabalho.
•
Posto Bancário e Caixas Eletrônicos: A cessão justifica-se pela necessidade de o
Ministério da Educação dispor de um posto de atendimento próximo, aos servidores, facilitando o
acesso às transações bancárias com maior agilidade, segurança e conforto. Cabe esclarecer que os
Bancos (BB e CEF) são agentes financeiros da União, entidades estatais, nos quais são movimentados
recursos do Tesouro Nacional. Destaca-se a importância dos serviços para o funcionamento e
desempenho das atividades administrativas do MEC. A Cessão encontra-se amparada pelo § 2º, do art.
11 do Decreto nº 3.725/01.
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Quadro – Cessão de espaços físicos

Cessionário

Contrato n°

Cessão

Caracterização

Seleção

Glaucia dos Santos Reis Me.

7/2014

Parcial

Concessão de uso oneroso Pregão
de área pública
Eletrônico

JM Buffet e Eventos Ltda Epp

35/2013

Parcial

Concessão de uso oneroso Pregão
de área pública
Eletrônico

Caixa Econômica Federal – CEF

55/2015

Parcial

Concessão de direito real
de uso de área pública de
forma onerosa

Dispensa de
licitação

Banco do Brasil-BB

14/2016

Parcial

Concessão de direito real
de uso de área pública de
forma onerosa

Dispensa de
licitação

Finalidade

Exploração comercial
de restaurante e
lanchonete em área
própria do MEC
Exploração comercial
de cafeteria, em área
própria do MEC
Exploração comercial
de posto bancário,
incluindo o
funcionamento de
caixas eletrônicos.
Exploração comercial
de posto bancário,
incluindo o
funcionamento de
caixas eletrônicos.

Prazo
Cessão

60 meses

Tratamento
Contábil

Rateio Dos
Gastos,
Quando
Cessão
Parcial;

(GRU)

Vigilância,
Energia
Elétrica, Água
e Esgoto

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017
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Informações sobre imóveis locados de terceiros
O Ministério da Educação não possui imóveis locados de terceiros.

Gestão da tecnologia da informação
O MEC tem como principal objetivo levar a educação a todos e contribuir com o crescimento
do País, investindo cada vez mais em ações, programas e incentivos que aumentem as chances de
ingresso à educação em seus diferentes níveis, etapas e modalidades.
O Plano de Educação Nacional (PNE) é o instrumento que define as diretrizes e políticas da
educação do Brasil pelos próximos dez anos. O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do MEC
define os objetivos estratégicos, metas e ações em conformidade com os programas e metas do PNE.
A área de TI, com a missão de prover serviços e soluções em Tecnologia da Informação e
Comunicação, define o seu Planejamento Estratégico de TIC (PETIC) com base no Planejamento
Estratégico Institucional (PEI), onde estabelece e prioriza as ações que suportarão as decisões das áreas
negociais.
O PETIC tem como finalidade orientar o planejamento e o monitoramento de objetivos
estratégicos e metas da Tecnologia da Informação do MEC, de maneira a consolidar a importância
estratégica da área e garantir seu alinhamento às áreas finalísticas da instituição, bem como o
desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação que atendam à política educacional do
país. Citam-se, com este fim, alguns dos principais programas e seus respetivos objetivos:
Quadro – Principais programas e objetivos - Planejamento Estratégico de TIC
PROGRAMAS

OBJETIVOS

PROUNI

O Programa Universidade para Todos tem como objetivo a concessão de bolsas de estudo
integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em
instituições privadas de educação superior.

E–MEC

O Sistema Eletrônico de Acompanhamento dos Processos apoia a regulação da educação
superior no Brasil.

FIES

SIMEC

PRONATEC

SISU

MAIS MÉDICOS

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, de natureza contábil, é
destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos
superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos do MEC.
O Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle tem como objetivo a criação
de módulos que atendam a funções administrativas básicas, com destaque para
programação orçamentária, gestão de projetos e planejamento de meta.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego tem como objetivo
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionais de nível
médio, e de cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores.
O Sistema de Seleção Unificada tem como objetivo selecionar os candidatos às vagas das
instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) como única fase de seu processo seletivo.
O Programa Mais Médicos, tem como objetivo levar mais médicos para regiões onde há
escassez ou ausência desses profissionais, objetivando a melhoria do atendimento aos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa prevê, ainda, mais investimentos
para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas
vagas de graduação, e residência médica para qualificar a formação desses profissionais.
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SISPACTO

O SisPacto tem por objetivo o acompanhamento do Pacto Nacional por meio da
Alfabetização na Idade Certa, por meio dos registros ativos no módulo do Plano de Ações
Articuladas (PAR).

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), como instrumento de
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos, permite que a área de Tecnologia da
Informação (TI) conheça as necessidades do negócio, defina as metas alinhadas ao seu planejamento
estratégico, implemente as ações que tornarão essas metas alcançáveis e gerencie os investimentos
previstos. Nesse sentido, o PDTIC visa organizar e apresentar a estratégia de TIC e o conjunto de
resultados esperados durante o período de 2017 a 2020 no âmbito da Diretoria de Tecnologia da
Informação (DTI) do MEC . Ademais, em conformidade com as leis e regulamentações que primam
pelo bom uso dos recursos financeiros, o PDTIC norteia os investimentos necessários à manutenção e
ampliação da capacidade de atendimento da TI, mantendo a gestão sobre seus gastos.
A TI tem alcançado progressivamente espaço como área estratégica da Instituição, deixando de
ser vista apenas como suporte às tomadas de decisões, passando a atuar diretamente na criação de valor,
seguindo metas institucionais, tendo como diretriz a busca do alinhamento estratégico, com foco na
prestação dos serviços que agreguem valor ao negócio. Com relação ao Plano de Capacitação, em 2017,
não houve recurso financeiro disponível.
Para desenvolver suas atividades, a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do MEC conta
com o quantitativo descrito abaixo:
Quadro - Quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI

COLABORADORES
31 Servidores MEC
16 Servidores Temporários CTU
03 Servidores Requisitados
07 Analistas de TI
02 Sem vínculo
04’ Estagiários
Terceirizados

Coordenação Geral de
Governança e
Gestão de TIC

(CGTIC)
8
0
3
1
0
0

Coordenação - Geral
de Desenvolvimento

(CGD)

Coordenação Geral de
Infraestrutura

(CGI)
7
10

16
6

0
5
0
1
273

0
1
2
3

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC.

Para propiciar à alta gestão maior confiabilidade quanto à tomada de decisões que envolvam
assuntos atinentes às políticas de articulação e implantação de projetos de racionalização da aquisição
e da utilização da infraestrutura, dos serviços e das aplicações de TI no âmbito do MEC e autarquias,
o MEC instituiu o Comitê de Governança Digital de Tecnologia da Informação (CGTI), criado pela
Portaria n° 1959, de 28 de dezembro de 2016, que tem por finalidade a promoção do alinhamento
estratégico da área de negócio com a área de TIC. O comitê é composto pela Secretaria Executiva
Adjunta do MEC, Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, Secretaria de Educação
Básica, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica, Secretaria de Educação Superior, Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior, Consultoria Jurídica, Diretoria de Tecnologia da Informação,
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Subsecretaria de Assuntos Administrativos e Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. No ano de
2017 não foram realizadas reuniões do comitê.
Para uma efetiva ação no sentido de Governar e Gerenciar a TI do MEC, a DTI utiliza
metodologia baseada nas melhores práticas mundiais de gestão de Tecnologia da Informação (TI),
como o Information Technology Infrastructure Library (ITIL) e o Control Objectives for Information
and Related Technologies (COBIT). Desta forma, o MEC vem se aprimorando e evoluindo na
implantação de processos de gerenciamento de serviços.
Do Gerenciamento dos Serviços de TI – GSTI
Cabe destacar a existência de ações que direcionam a implementação de processos de
gerenciamento de serviços de TI (GSTI) no PETIC e no PDTIC da Diretoria de Tecnologia da
Informação (DTI) do MEC.
O PETIC 2017-2020, possui objetivos estratégicos diretamente relacionados com a
implementação de processos de gerenciamento de serviços, a saber:




Objetivo ou Ação nº 2 – Disponibilizar dados abertos e transparentes;
Objetivo ou Ação nº 5 – Implementar e fortalecer mecanismos de governança e gestão de TIC
e suas respectivas ferramentas;
Objetivo ou Ação nº 6 – Instrumentar a governança de dados;

Após a implementação de processos de GSTI, com a contratação de serviços para apoio à
operação de infraestrutura de TI, baseado em melhores práticas, assim, com a maturação dos processos,
a DTI iniciou o planejamento para expansão da solução para suportar os processos de GSTI. De modo
a garantir o acompanhamento da implementação dos processos de Gerenciamento de Serviços de TIGSTI, definiu-se os critérios abaixo:
• Institucionalização – é vital que o processo seja algo institucional, e para isso, os processos
de GSTI são desenhados, definidos, documentados e publicados em portaria interna do Ministério;
• Suporte por ferramenta – para uma organização da dimensão do MEC, a correta execução de
um processo de GSTI só é possível se suportado por uma ferramenta de GSTI. Para tanto, o suporte
tecnológico dos processos deve ser implementado sempre que necessário;
• Definição de papéis – todo processo necessita de responsáveis, nesse caso, a atribuição de
papéis e responsabilidades deve ocorrer para, pelo menos, donos de processo e gerentes de processo;
• Gerenciamento – o processo deve gerar resultados, ser acompanhado, medido e gerenciado,
para tal, o cumprimento dos itens anteriores irá possibilitar de fato o gerenciamento de cada processo.
Conforme definições apresentadas no item anterior, é possível fazer um resumo da situação
atual de cada processo de GSTI na DTI do MEC, conforme a seguir:
Gerenciamento de Incidente
Algumas atividades relacionadas a gestão de incidente já se encontravam implantadas no MEC
com atuação restrita a infraestrutura e com suas regras definidas dentro de uma política de requisição
de serviço, sem enfoque específico no tratamento de incidentes.
A partir de 2016, com a formalização do processo, buscou-se uma melhor estruturação das
atividades e controles baseado nas melhores práticas. Inicialmente o processo atuou no auxílio para
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tratamento e acompanhamento dos incidentes considerados críticos, buscando uma diminuição
imediata no quantitativo geral de incidentes em aberto. A criação de uma política especifica para o
gerenciamento de incidentes incluindo um macro fluxo do processo para atendimento e tratamento de
incidentes originados tanto pela infraestrutura quanto do desenvolvimento de software foi realizada,
facilitando, assim, o entendimento e utilização do processo. Ações de divulgação e adequação do
registro de incidentes foram feitas buscando alinhamento do MEC aos propósitos do processo de
incidentes.
Em 2017, foi intensificada a mensuração e monitoramento dos incidentes, permitindo ao MEC
obter melhor visibilidade dos principais pontos para atuação de melhoria por meio de relatórios e
indicadores. O processo também atuou no planejamento das ações de acompanhamento dos sistemas
críticos do MEC (incluindo o processo de inscrição do SISU, do Prouni e do FIES), criando planos de
comunicação específicos para cada processo e gerando relatórios de acompanhamento dos principais
incidentes.
Iniciou-se a implantação do processo de sustentação das aplicações no âmbito da Coordenação
- Geral de Desenvolvimento (CGD/DTI/ MEC), onde foi criado um fluxo para incidentes de aplicações
que devem ser tratados, gerando demandas para execução da infraestrutura. Com essa implantação está
sendo possível rastrear os incidentes de aplicação e toda a cadeia para resolução do mesmo.
Um ponto importante que vale ser ressaltado é a ausência de um processo de Gerenciamento de
Eventos, isso dificulta e sobrecarrega o processo de Gerenciamento de Incidentes entre outros, uma
vez que, muitos eventos mesmo que informativos e ou de alerta são registrados como incidentes. Proativamente, o Gerenciamento de Incidentes iniciou atividades de revisão dos alertas e ajustes de
monitoramento para minimizar os impactos.
Os gráficos abaixo demonstram o tempo médio do ciclo de vida dos incidentes e o quantitativo
geral de registros:
Gráfico – Tempo médio do ciclo de vida dos incidentes

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC
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Gráfico – Total de Incidentes Registrados

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC

Gerenciamento de Mudança
Em 2016 o Processo de Gerenciamento de Mudança atualizou a Política Institucionalizada do
MEC e desenvolveu documentos de apoio como template de contingência; remediação e relatório pós
– implementação. Também foram estabelecidos os indicadores do Processo, com a finalidade de
demonstrar os resultados obtidos. Além disso, foram criados modelos de mudança, implantados na
Ferramenta ITSM fazendo com que uma maior agilidade no planejamento e execução de mudanças
fosse possível.
A pauta do comitê consultivo de mudança (CCM) foi atualizada e automatizada diretamente da
ferramenta de ITSM, dando maior visibilidade ao MEC das RDMs que necessitam de aprovação,
acompanhamento e validação junto com os gerentes da DTI/CGI/MEC. Foi estabelecido que apenas
mudanças planejadas entrassem na pauta, isso eliminou debates técnicos nas reuniões do CCM e o
tornou mais eficaz.
A fim de melhorar a comunicação e divulgação aos usuários foram realizados Workshops, o
que possibilitou ao processo alcançar maior visibilidade e acertos nas programações das mudanças que
geram impacto e necessitam de planejamento prévio. Ainda durante o período de 2016 a 2017, quase
mil e quatrocentas mudanças foram controladas pelo Processo, 99% foram encerradas com sucesso.

Gerenciamento de Problema
A partir de 2016, a formalização do processo de Gerenciamento de Problemas foi iniciada, em
conjunto com o Gerenciamento de Incidentes, reforçando e apoiando o processo de Gerenciamento de
Mudanças que já existente. Com a implantação do processo, atividades e controles foram estabelecidos
com o objetivo de prevenir a ocorrência de problemas e incidentes associados, buscando eliminar
recorrência e minimizando o impacto durante qualquer ocorrência, por meio da identificação e
tratamento da causa raiz de um ou mais incidentes identificados.
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Em 2017, foram intensificadas ações de disseminação do processo nas Coordenações de
Infraestrutura e Desenvolvimento (DTI/MEC), buscando uma melhor integração utilização.
Além disso, ações junto a ferramenta ITSM estão sendo executados, buscando a automatização
da abertura de problemas automaticamente a partir da recorrência de incidentes. Foram implementadas,
também, ações proativas de identificação e registro de problemas agindo antes da ocorrência de
possíveis incidentes, sendo que a principal linha de atuação foi a averiguação e resolução de questões
relacionadas ao monitoramento de máquinas e serviços que estão emitindo alertas.
Foi iniciada, ainda, a revisão do fluxo do processo e também a escrita de uma nova política para
o processo com base na vivência e maturidade do MEC em relação ao processo de gestão de problemas
e também unindo as melhoras práticas do ITIL. A última política datada de 2014 será reformulada e
acrescida de alguns pontos relevantes.

Gerenciamento de Configuração e Ativo de Serviço
A partir de 2016 foi realizado o mapeamento de todo parque tecnológico do MEC, controlando
por meio de auditorias os itens de configuração físicos. Nas auditorias são acionados os gerentes CGI
sempre que encontrado uma ‘não conformidade’ com os procedimentos escritos. No último
procedimento de auditoria, foram encontrados apenas 3% de inconsistência e registradas as mudanças
não autorizadas. Houve, ainda, a tomada de providencias de conscientização da equipe quanto a
serenidade da ação e controle nos ambientes do MEC. Assim, rotinas de auditoria foram estabelecidas
para componentes físicos buscando garantir a integridade das informações de configuração e permitir
ao MEC visão de mudanças não autorizadas.
Além disso, foi realizado trabalho contínuo de identificação e mapeamento dos sistemas do
MEC, onde foram relacionadas as dependências e mantidas a topologia do sistema atualizado conforme
a necessidade de mudanças que ocorrem, permitindo ao MEC realizar, por exemplo, a migração física
e lógica dos equipamentos de infraestrutura sem impacto no negócio, como por exemplo a ação de
moving do CPD para Sala Cofre. Iniciou-se, ainda, a expansão de seu escopo para as camadas de
software, atuando na definição (em andamento) de modelos de configuração de software para o
controle e padronização de códigos fontes de desenvolvimento, assim criando uma automação para os
deploys nos sistemas e maior controle da equipe de gerenciamento de software dos sistemas.
Atualmente o principal desafio é realizar, em conjunto com a torre de Administração das
Ferramentas de GSTI, a conclusão das ações de automatização das atividades de exploração automática
e na parametrização da ferramenta de ITSM para adequação as necessidades do processo e do MEC.

Gerenciamento de Liberação e Implantação
As atividades do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de Serviços de TI
iniciaram suas atividades em 2016. A torre de liberação chegou para apoiar o NUQS – Núcleo de
Qualidade de Software, executando testes nos pacotes que são desenvolvidos pela fábrica em ambientes
anteriores ao de produção, sendo liberadas versões mais estáveis e com maior confiabilidade para o
negócio.
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Foram definidos a política do processo, catálogo de serviço técnico, modelos de documentos,
fluxos processuais e indicadores. Ações de divulgação e alinhamento junto ao MEC e fábricas de
software foram realizadas para adequação do processo de desenvolvimento, que passou a incluir as
atividades do processo de liberação.
O conceito de pacotes de liberação nos serviços que já estavam na operação foi implantado.
Também foi realizada a inclusão do uso de indicadores como uma das principais ferramentas de
avaliação do MEC junto às fábricas de desenvolvimento de software, fornecendo insumos para
controles antes não existentes no processo de desenvolvimento e liberação de softwares. O principal
desafio encontrado foi a falta de um ambiente independente para realização dos testes e execução dos
roteiros de implantação em ambiente anterior ao de produção, o que dificulta o feedback para o
processo de mudança, entretanto isso não interrompeu os trabalhos em nenhum momento.
Outra linha de atuação importante é o apoio fornecido ao processo de mudança na execução de
RDM’s, onde testes são realizados antes e depois da execução da mudança em ambiente de produção,
visando minimizar o risco de impactos nos serviços que já estão em operação. Entre as principais
mudanças executadas nesse período, estão: Implantação das melhorias do Presença, Upgrade do
Cluster de Firewall Corporativo - FWCORP, Migração do range de IPs, Moving do CPD para a Sala
Cofre, Atualização do Balanceador de Carga Citrix 21500, Particionamento Balanceador de Carga
Citrix 21500 e Migração da Rede 10.13.
Vale ressaltar que o processo apoia também a publicação de novo/atualização de serviços em
produção, onde são passadas informações dos testes que foram executados pelo NUQS e assim a
mudança pode ser executada com mais assertividade, pois a implantação foi realizada em ambiente
anterior ao de produção.
Além das atividades descritas acima, a torre ainda atua no gerenciamento da ferramenta Mantis
Bug Tracker (Gestão de erros/melhoria), geração de relatórios para realização de ponto de controle
com as fábricas de software, manutenção de templates de documentos (Checklist Funcional História,
Plano de Implantação, Plano de Liberação, Plano de Teste, Relatório de Evidências, Relatório de
Erros/Melhorias, Sumário de Avaliação de Teste) e ainda a manutenção de informações do processo
na wiki (canal para divulgação do processo).
Com as recentes mudanças no modelo de desenvolvimento de software - MDS, estão previstas
algumas revisões nos indicadores, templates de documentos, fluxos e política. Em 2017, foi iniciada
uma força tarefa para adequar a política à nova metodologia de trabalho e em breve espera-se
implementar a institucionalização do processo de liberação e implantação na organização. Um ganho
muito importante que teremos com essas mudanças, é uma maior interação com o processo de
mudança.
A atuação nas liberações nesse período foi de 70% do total demandado. Abaixo, seguem alguns
números das principais entregas feitas de julho/2016 a julho/2017:
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Gráfico – Liberações realizadas

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC

Melhoria Contínua
Com a criação do processo de melhoria contínua, no início de 2016 veio, também, a
documentação inicial do processo e o início das atividades e rotinas de trabalho. Por conseguinte, foi
criado, então, um plano de ação para o planejamento da implantação de um processo de melhoria
continua indicando modelos a ser utilizados para nortear as ações do processo e alinhar uma estratégia
junto ao ministério. Ainda em 2016, foi realizada uma apresentação para os servidores e colaboradores
da GSTI e demais partes interessadas do MEC com o objetivo de conscientização e modelagem da
cultura para adequação aos princípios de melhoria continua.
Desde o início do ano de 2017, houve uma preocupação em evoluir o nível de maturidade da
torre com base no histórico de atuação. As atividades da equipe de Melhoria Contínua de Serviços de
TI foram e continuam sendo documentadas, alimentando a base histórica que sempre será utilizada
para a evolução do processo.
Com a preocupação de evolução do processo e da torre, algumas ações se fizeram necessárias,
entre elas a revisão dos papéis e responsabilidades dos envolvidos na execução e sustentação do
processo, bem como a revisão do fluxo de atividades.
Os indicadores definidos para o processo auxiliam a apuração mensal das atividades,
possibilitando melhor controle, gerando insumos para identificar pontos de melhoria a fim de evoluir
a maturidade do processo. De qualquer forma, há a intensão de amadurecimento dos indicadores para
que possam gerar ainda mais informações para as possíveis tomadas de decisões.
No âmbito geral, as principais atividades desenvolvidas pela equipe com vistas a evolução do
processo de Melhoria Contínua, bem como a evolução de maturidade dos demais processos de
gerenciamento de serviços de TI adotados pelo MEC, são:

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

212








Apoiar continuamente o MEC a identificar e implementar melhorias na qualidade dos serviços
de TI que suportam o negócio, alinhadas com suas necessidades;
Identificar junto aos gestores de processos possíveis melhorias e evoluções dos processos e
propor um plano de ação para que as melhorias sugeridas possam ser alcançadas;
Suportar os outros estágios do ciclo de vida do serviço com atividades de melhorias de
processos e serviços;
Introduzir atividades que aumentem a qualidade, a eficiência, a eficácia dos serviços e a
satisfação dos clientes quanto aos serviços e aos processos de gerenciamento de serviços de TI;
Realizar continuamente uma avaliação de maturidade dos processos ITIL existentes no MEC.
Os benefícios encontrados com as atividades relacionadas a cima, são:







Identificar e registrar as necessidades de melhoria, mantendo uma base histórica;
Gerenciar o ciclo de vida das melhorias;
Elaborar melhorias mais assertivas, ou seja, melhorias alinhadas com o negócio que elevam o
nível de maturidade da organização;
Identificar a sua viabilidade de execução das melhorias, garantindo que não seja despendido
tempo em melhorias sem viabilidade de execução;
Analisar e identificar os pontos de melhoria nos processos.

Vale ressaltar que melhorias com alta complexidade de implementação, risco elevado, alto
impacto no ambiente de TI, necessidade de envolver um grande número de partes interessadas e/ou de
longa duração, são tratadas como projetos, e esta diretriz proporciona um melhor controle gerencial
sob as melhorias de maior complexidade.
O gráfico abaixo apresenta o histórico de registros de melhorias, este já é utilizado como um
indicador para o processo. Está dividido em Registros de Melhoria Contínua e Projetos de Melhoria de
Serviço.
Gráfico – Registros de Melhorias

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

213

Gerenciamento Financeiro
A implementação do processo de Gerenciamento Financeiro para os Serviços de TI no âmbito
da DTI teve seu início em 2016 com o objetivo de formalizar o processo e consequentemente estruturar
melhor os controles e atividades executadas no contexto de gestão financeira dos serviços de TI.
Em 2017 o escopo de atuação do processo de gerenciamento financeiro foi ampliado em função
de um aumento no orçamento de 67%. As atividades, controles e acompanhamentos foram
intensificados, contribuindo com a geração de relatórios, indicadores e outros documentos para apoiar
a área da Coordenação de Recursos de TI da DTI/MEC.
No âmbito do Gerenciamento financeiro, as principais atividades desempenhadas no ano 2017
foram:






Acompanhamento e controle financeiro da execução de cada contrato, juntamente com os
Coordenadores Gerais e Diretoria;
Acompanhamento e controle financeiro das novas contratações que estão sendo executadas;
Criação de planilha de suporte para acompanhamento e controle orçamentário da execução dos
contratos de fábrica de software junto a Coordenação - Geral de Desenvolvimento
(CGD/DTI/MEC);
Apoio à DTI na elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2018;
Atuação na liberação orçamentária aos contratos, atendendo ao Decreto 8.961/2017.

Gerenciamento de Catálogo de Serviço
A partir de 2016, foram desenvolvidos modelos de documento para o serviço de negócio, TI e
requisições de serviço, este último foi utilizado para documentar as requisições de serviço ao longo do
período. Foram propostos e definidos também os Indicadores de Desempenho do Processo (KPI). O
Catálogo Técnico do ministério foi levantado juntamente com suas respectivas células:
Armazenamento, Banco de Dados, Conectividade, Linux, Windows, Segurança, Telefonia e Central
de Serviços e Engenharia de Software. Foram identificados 180 serviços, onde 145 foram
documentados, validados com os donos dos serviços e implementados na ferramenta ITSM, juntamente
com as regras e tempo de atendimento extraídos do contrato das empresas contratadas.
A documentação e política existente para o processo foram totalmente revisadas, e foram
criadas e propostas novas instruções aderentes às necessidades de negócio deste órgão. Também foram
criados novos fluxos de trabalho e definido papéis e responsabilidade, tendo por fim todo trabalho
validado com servidor responsável e atualizado em portaria para este ministério (Portaria de Nº 02 de
04 de outubro de 2016). Também foram realizados workshops para as principais partes interessadas do
ministério, com o objetivo de conscientização e modelagem da cultura estratégica.
Visando disponibilizar um melhor gerenciamento e rastreamento dos serviços, foi realizada
junto a torre de Administração da Ferramenta e Gerenciamento de Configuração, a atividade de
relacionamento de IC’s de Serviços Negociais com as requisições de Serviços mapeadas.
Vale ainda ressaltar a participação no projeto para inserção do serviço SISU no ciclo de vida da
ITIL e da criação do catálogo de serviços para os Serviços Públicos de Atendimento (SPA) e
identificação do tipo de digitalização e adequação da nomenclatura dos Serviços Públicos de
Atendimento e também atuação na construção das requisições: planejar demanda, entender e mapear
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situação atual, melhorias, redesenhar processo, monitorar o desempenho do processo, implementar
novo processo, capacitação e treinamento do projeto Algar, ainda pendentes de validação.

Gerenciamento de Portfólio de Serviço
O Gerenciamento de portfólio iniciou suas atividades em 2016, atuando na recepção e análise
de novos serviços da DTI, executando triagem e detalhamento de informações do negócio desde a
concepção da necessidade em função das diretrizes estratégicas do MEC em documentos de Termo de
Serviço.
Considerando o período de 2017 foram confeccionados 15 Termos de Serviço, no qual 7 dos
serviços mapeados estão em produção, 3 estão sendo homologados, 3 em desenvolvimento e apenas 2
reprovados/rejeitados. Assim, garantiu-se que os anseios da camada executiva desse ministério fossem
traduzidos em planejamentos e execuções efetivas na operacionalização da necessidade.
Ainda em 2017, foi criado o Portfólio de Sistemas da CGD com a associação dos clientes,
gerando também um portfólio de clientes no qual foi insumo para a publicação do PDTIC e o Portfólio
de Serviços Públicos de Atendimento e seus níveis de digitalização.
O processo está empenhado na busca constante de patrocínio para tornar-se referência na
recepção e triagem de necessidades de negócio do MEC no âmbito da DTI.
No gráfico abaixo é apresentado demonstrativo da divisão de sistema por secretaria levantado
pelo portfólio de sistemas:

Gráfico - Demonstrativo da divisão de sistema por secretaria

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC

Em 2017, foram totalizados 53 Serviços Públicos de Atendimento.
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Quadro - Demonstrativo do índice de digitalização dos Serviços Públicos de Atendimento
Nível de Digitalização

Serviço Público de Atendimento

Sigla da
Secretaria

Secretaria

Auto Serviço

Formação continuada dos profissionais de
educação

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Auto Serviço

Documentação de regularidade de
instituições de ensino superior e cursos
superiores

SERES

Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior

Auto Serviço

Oferta de vagas em cursos técnicos e de
qualificação profissional

SETEC

Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica

Auto Serviço

Oferta de cursos de línguas estrangeiras

SESU

Secretaria de Educação Superior

Digital

Oferta de vagas de graduação para
estrangeiros

SESU

Secretaria de Educação Superior

Digital

Revalidação e Reconhecimento de
diplomas adquiridos no estrangeiro

SESU

Secretaria de Educação Superior

Digital

Oferta de bolsas para Tutores e discentes PET

SESU

Secretaria de Educação Superior

Digital

Acessibilidade no ambiente escolar

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Digital

Disponibilização de livros didáticos aos
alfabetizandos e estudantes jovens, adultos
e idosos.

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Digital

Controle da frequência do aluno
beneficiário do Bolsa Família

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Digital

Apoio a Gestão de Planos de Carreira e
Remuneração

SASE

Secretaria de Articulação dos
Sistemas de Ensino

Digital

Oferta de vagas de graduação

SESU

Secretaria de Educação Superior

Digital

Credenciamento e Recredenciamento de
Instituições de Ensino Superior

SERES

Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior

Digital

Autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento de cursos superiores

SERES

Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior

Digital

Concessão de Certificado de Entidade
beneficente

SERES

Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior

Informativo

Elaboração e Proposta de Símbolos e
Normas para Uso, Ensino e Difusão do
sistema Braile

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Criação e a consolidação de núcleos de
acessibilidade nas universidades federais.

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Apoio técnico e financeiro para criação e
manutenção de turmas da Educação de
Jovens e Adultos

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Implementação de programas de ações
voltadas para o fortalecimento e
efetividade da educação escolar indígena

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo
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Nível de Digitalização

Serviço Público de Atendimento

Sigla da
Secretaria

Secretaria

Informativo

Formação de professores, produção de
material didático e apoio aos sistemas de
ensino: CAP, CAS e NAAH/S

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Apoio a implementação, avaliação e o
enraizamento da Política de Educação
Escolar Indígena

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Apoio técnico e financeiro a
implementação da Educação a Distância de
Jovens e Adultos no sistema penitenciário

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Implementar cursos regulares de
licenciatura em educação do campo nas
instituições públicas de ensino superior de
todo o país

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Implementação de programas de ações
voltados para o fortalecimento e
efetividade da educação escolar
quilombola.

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Formação Continuada de professores da
educação escolar indígena

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Melhoria da infraestrutura de escolas
indígenas

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Habilitação de professores indígenas para a
docência nos anos finais do Ensino
Fundamental e Médio

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Oferta de veículos terrestres e aquaviários
para as Secretarias de Educação

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Oferta de obras de referência que ampliam
a compreensão de professores e estudantes
sobre temáticas da diversidade, inclusão e
cidadania

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Produção de Materiais Didáticos e
Paradidáticos para indígenas e quilombola.

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Distribuição de coleções de livros
didáticos aos alunos da educação básica

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Melhorar da infraestrutura física e
pedagógica das escolas públicas do país

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Fornecimento de materiais pedagógicos e
processos formativos aos professores de
ensino de história e cultura afro-brasileira e
africana.

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Informativo

Implementação de programas de ações
voltados para o fortalecimento e qualidade
da educação escolar nas escolas do campo
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Sigla da
Secretaria

Secretaria

OBSERVAÇÃO: são vários serviços em
um - formação continuada de professores
das escolas do campo e quilombolas /
estruturação de equipe do campo e
quilombolas responsável

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Nenhum

Formação em direitos humanos

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Nenhum

Cursos de Licenciatura Intercultural para a
habilitação de professores indígenas

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Nenhum

Disponibilização de veículos acessíveis

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Nenhum

Disponibilização de amplificador de som
para usuários de Aparelhos Auditivos e
Implantes Cocleares

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Nenhum

Curso de Graduação Bilíngue

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Nível de Digitalização

Informativo

Serviço Público de Atendimento

Parcial

Concessão de bolsas de graduação

SESU

Secretaria de Educação Superior

Parcial

Apoio a formação dos alunos e a inclusão
social - PROEXT

SESU

Secretaria de Educação Superior

Parcial

Curso de especialização para médicos

SESU

Secretaria de Educação Superior

Parcial

Financiamento estudantil - FIES

SESU

Secretaria de Educação Superior

Parcial

Curso de especialização para
multiprofissionais de Saúde

SESU

Secretaria de Educação Superior

Parcial

Curso de especialização para os
profissionais do Mais Médicos

SESU

Secretaria de Educação Superior

Parcial

Prestação Continuada da Assistência
Social

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Parcial

Distribuição de livros em formatos
acessíveis: Braile, digital e em áudio

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Parcial

Certificação de Proficiência no Uso,
Conhecimento e Competência Ensino da
Língua Brasileira de Sinais - Libras

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Parcial

Qualificação profissional e escolarização
aos jovens de 18 a 29 anos que não
concluíram o ensino fundamental

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Parcial

Apoio a permanência na educação superior
e ingresso em programas de pós-graduação
aos estudantes autodeclarados pretos,
pardos, indígenas e pessoas com
deficiência,

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão
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Sigla da
Secretaria

Secretaria

Parcial

Minimizar as desigualdades sociais e
contribuir para a permanência e a
diplomação dos estudantes de graduação
em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Parcial

Apoio técnico e financeiro aos projetos de
Alfabetização

SECADI

Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão

Nível de Digitalização

Serviço Público de Atendimento

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC

Gráfico - Índice Geral de Digitalização:

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC
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Gráfico - Índice de Secretarias que fornecem SPAs

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC

Gerenciamento de Fornecedor
A implementação do Gerenciamento de fornecedor teve seu início em 2016 com o intuito de
formalizar o processo e consequentemente estruturar melhor os controles e atividades executadas no
contexto de gestão de fornecedores que prestam serviços ao MEC, possibilitando controles mais
apurados. Desde então, foi criada a política do processo juntamente com a primeira versão do Fluxo
do Processo, na sequência foi criado o Catálogo de Serviço Técnico e realizado a proposição de
Indicadores do Processo (KPI’s).
Além disso, foram realizados workshops voltados aos servidores e colaboradores da
Coordenação de Recursos de Tecnologia da Informação (CRTI) para apresentação do processo e seu
fluxo, com o objetivo de conscientização e modelagem da cultura estratégica do Processo de
Fornecedor para Serviços de TI.
No decorrer do primeiro ano contratual (2016), foi realizado o acompanhamento da execução
dos contratos vigentes da DTI, assessorando e emitindo alertas aos Fiscais Administrativos e Técnicos
no processo de fiscalização, juntamente com os Coordenadores Gerais e Diretoria.
Esse trabalho vem sendo aprimorado e continuou sendo realizado no ano de 2017. Dessa forma,
o Gerenciamento de Fornecedor vem buscando constantemente se tornar uma referência para assuntos
relacionados à recepção e sustentação de informações acerca de fornecedores no MEC.
Coordenação de Desenho
As atividades relacionadas ao escopo da coordenação de desenho de serviços de TI se iniciaram
em 2016. Foi feito o desenvolvimento da política especificando os objetivos, competências, diretrizes,
papéis e responsabilidades, além dos fluxos de atividades do processo, conjunto de indicadores de
desempenho e um catálogo de serviço para consumo das competências da coordenação visando uma
definição concreta do processo para o MEC.
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O principal objetivo é garantir o fornecimento de uma abordagem efetiva para o desenho de
serviços. Neste contexto, foi feita a identificação de rotinas de trabalho e desenho de diretrizes,
procedimentos, instruções de trabalho e processos da DTI-MEC. Essas atividades foram realizadas
buscando direcionar o MEC à elevação do grau de maturidade da DTI através da definição e
padronização de suas atividades para gerar previsibilidade e possibilidade de mensuração.
O resultado final deste trabalho foi traduzido no desenho e entrega de uma proposta de ciclo de
vida unificado para a DTI e suas áreas, que contempla serviços de desenvolvimento de softwares e
correlatos (em processo de implantação). MEC introduziu o conceito de Pacote de Desenho de Serviço
e atuou operacionalmente na definição e execução de análises de integridade arquitetural de softwares
em desenvolvimento e na aprovação e liberação de acesso de usuários e colaboradores nos sistemas.
Em 2017 a coordenação de desenho atuou apoiando as atividades relacionadas ao
Gerenciamento de acesso que está sendo estruturado e também apoia a área de arquitetura de software.

Gerenciamento de Nível de Serviço
O propósito do Gerenciamento de Nível de Serviço é garantir que todos os serviços de TI atuais
e planejados da DTI-MEC sejam entregues dentro de metas atingíveis acordadas. Isto é realizado
através de um ciclo constante de negociação, acordo, monitoração, relato e revisão das metas e
realizações de serviços de TI e através da fomentação de ações para corrigir ou melhorar o nível de
serviço entregue. O foco chave do MEC para o Gerenciamento de Nível de Serviço é suportar os
acordos de nível de serviços (ANS's) de Serviço, que é um acordo entre DTI-MEC e as Secretarias
(cliente).
Nesse contexto, o Gerenciamento de Nível de Serviço iniciou suas atividades em 2016, sendo
criados diversos modelos de documentação para a implementação do processo, entre eles: Template de
Acordos de Nível de Serviço e Template de Acordo de Nível Operacional. Além disso, foram realizadas
atualizações da Política do processo; Papéis; Responsabilidades; Fluxos de atividades e Entradas e
Saídas do processo pela torre de Gerenciamento de Nível de Serviço e publicada pelo MEC. Foi
realizada, também, a criação de um catálogo negocial e técnico, a definição de modelo de pesquisa de
satisfação e de questionário de percepção do processo.
Ao longo do ano de 2017, foram realizadas agendas de divulgação do processo com as
principais áreas da DTI para sensibilização sobre a importância do processo e dessa forma obter o
máximo de cooperação. Iniciou-se, ainda, a produção um Guia do Processo que estabelece um
fundamento claro e documentado para a implementação e execução em todo o Ministério da Educação.
O uso deste guia habilita as atividades de TI do MEC promovendo a padronização das instruções de
trabalho e procedimentos operacionais através de sua continuidade específica.
O processo entregou Acordos de Nível de Serviços entre partes do MEC para serviços críticos,
entre eles: ANS’s em aprovação pela DTI; SISU; PROUNI; SEI; Serviço de Impressão; ANS’s
aprovados pela DTI e em formalização pelo cliente; Servidor de Arquivos; Correio Eletrônico; Envio
de E-mail em Massa; Telefonia Fixa; e Telefonia Móvel. O estabelecimento de responsabilidades entre
essas partes durante períodos chave da operação do MEC permitiu ao Ministério uma gestão alinhada
à capacidade de fornecimento de serviços das partes atuantes visando tomada de decisão em nível
estratégico.
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Gerenciamento de Capacidade

O Gerenciamento de Capacidade, desde 2016, é direcionado para a verificação e realização de
coletas a partir das ferramentas existentes no órgão, agregadas as documentações técnicas existentes
de alguns hardwares relacionadas às áreas de Armazenamento e Disponibilidade de HD (Hard Disk),
CPU (Central Processing Unit) e Memória do parque tecnológico do órgão. Isso trouxe como benefício
uma melhor organização de atividades, ações de controle e monitoramento da capacidade dos
componentes.
O Processo criou a Política de Capacidade, institucionalizada em junho de 2017, juntamente
com a primeira versão do fluxo do processo, papéis e responsabilidade, atividades e macro fluxos.
Foram realizados workshops sobre o processo para as principais partes interessadas da DTI, com o
objetivo de conscientização e modelagem da cultura estratégica do Processo de Gerenciamento de
Capacidade para Serviços, Recursos e Negócios de TI.
Assim, o Processo realiza de forma continua o acompanhamento através de coletas, mensuração
e consolidação de informações que resultam em relatórios de capacidade, gráficos e instruções de
trabalho que trazem uma vista do ambiente tecnológico como um todo, bem como a forma de se
comportar de alguns procedimentos.
No ano de 2017, iniciou-se a elaboração de um Plano de Capacidade do MEC, o qual trará uma
visão concreta do cenário atual, suas necessidades e apontamentos de melhorias e otimização futura.
A aproximação e acompanhamento de programas críticos como SISU, FIES e PROUNI,
resultaram em relatórios de capacidade que auxiliam o MEC quanto a visibilidade, lastro e deficiências
de capacidades e recursos utilizados para estes programas, relacionados aos testes de carga e agora em
produção. Acrescenta-se que o levantamento de informações relacionadas às capacidades para
sustentação do programa “Nuvem da Educação” serviram de apoio a coordenação geral de
infraestrutura.
São atividades de rotina executadas cotidianamente: acompanhamento da utilização do parque
tecnológico do MEC, readequação de ambiente de armazenamento e STORAGE’s, bem como
dimensionamento, análise e otimização de serviços e programas que tem relação direta à ineficiência
por conta de capacidades.
Os gráficos abaixo apresentam estatísticas técnicas de levantamento específico de capacidade
de armazenamento e processamento de dados existente na DTI, no período de dezembro de 2016 à
junho de 2017:
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Gráfico – Levantamento de Capacidade de Armazenamento – Valores em TB (Terabytes)

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC

Gráfico - Levantamento de Capacidade de Processamento – Valores em MHz (Mega-hertz)

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC
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Gráfico – Levantamento de Capacidade de Memória – Valores em GB (Gigabytes)

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC

Principais resultados alcançados
Nos quadros a seguir são apresentados os principais resultados no âmbito da DTI.
Quadro - Resultados em Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
GOVERNANÇA
Elaborado Plano Estratégico de TIC 2017/2020 – PETIC
110 Necessidades de TIC das Secretarias inventariadas
19 Níveis de Priorização de Necessidades de TIC estabelecidos
11 Objetivos Estratégicos Estabelecidos
Elaborado Plano Diretor 2017/2020 – PDTIC
20 Fatores Críticos identificados para execução do Plano e 06 Riscos Mapeados
43 Projetos entraram em execução no período
04 Ações de Diagnóstico de Perfil/Maturidade em Governança – IGovTCU, ITScore, SISP
Plano de Dados Abertos Elaborado
03 Serviços Públicos SISU, PROUNI, FIES reportados no Plano de Integração – Dec. Nº 8.936/2016
2017

PROUNI

SISU

Inscrições

Inscrições

3.834.499

6.677.433

Inscritos

Inscritos

1.978.067

3.433.811
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FIES

Semestre

Selecionados
no Semestre

Contratados
que Foram
Selecionados
no Semestre¹

Contratados
Postergados do
Processo Seletivo do
Semestre Anterior²

Contratados por
Liminar³

Total de
Contratados
(1+2+3)

'12017'

287.985

118.059

1.015

274

119.348

'22017'

174.107

57.866

4.242

50

62.158

Total 2017

462.092

175.925

5.257

324

181.506

13 Serviços Públicos de Atendimento reportados na Plataforma de Cidadania Digital – Dez/17
59 Serviços Públicos de Atendimento analisados quanto ao nível de digitalização
Elaborada Política de Governança de TIC – Iniciativa 22 PEI
EP – Escritório de Projetos de TIC implantado– Iniciativa 23 PEI
09 Políticas de GSTI elaboradas e em vigência – 11 políticas em revisão – Iniciativa 24 PEI
MGP – Metodologia de Gestão em Projetos – Ref. PMBok – Implantada
Atividades do Plano de Ação do SISP:
55 Metas monitoradas, sendo 31 Metas cumpridas 100%
19 Mecanismos de Governança Identificados – 08 Priorizados no Projeto Evolução de Resultados em Governança de
TIC – ERGov para ativar 03 componentes:
Gestão da
Operação

Gestão estratégica e Compliance

Gestão da Performance

Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC.

Quadro - Resultados em Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação
GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI – GSTI
Controle de Incidentes Ativo – Resultados nos programas Ensino Superior – Inscrições 2017
1,39% Incidentes 1ª Edição

1,10% Incidentes 2ª Edição

Gestão de Mudança Ativa
73% Padrão

16% Normal

11% Emergencial

Melhoria Contínua
10 Projetos em andamento

Destaques: Painel de acompanhamento Negocial e de Infraestrutura
durante programas críticos

Nível de Serviço:
12 Acordos de Nível de Serviço Criados
Gestão de Problemas:
134 Problemas de Infraestrutura diagnosticados
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85 Problemas proativamente identificados para evitar Incidentes no Parque Tecnológico
96 Problemas em investigação para impedir reincidência
Portfólio e Catálogo de Serviço
150 Serviços catalogados e 27 revisões de serviços para melhor atender as necessidades dos usuários de TI
Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC.

Quadro - Resultados em Infraestrutura e Segurança
INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA
03 Robôs de Backup
180 Servidores Físicos
976 Servidores Virtuais
08 Storages
20 Clusters
191 Banco de Dados
04 Balanceadores
03 Ativos IPS
05 Firewalls
198 Switches
Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC.

Quadro - Resultados em Desenvolvimento de Soluções de TIC
DESENVOLVIMENTO
34.008 Atendimento em Sustentação Realizados
3.177 Atendimentos em Manutenção Evolutiva realizados
201 Sistemas mantidos em execução
Sistemas Expostos à Manutenção:
14

Administrativos

05

Educação Profissional e Tecnológica

21

Educação Superior

10

Educação Básica

09 Apps sob a responsabilidade da área, 07 criados e 06 mantidos no período
70 Sítios/Portais sob a responsabilidade da área, 15 criados e 42 mantidos

Serviços Públicos Digitais:
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SISU
14 Ordens de Serviço de Evolução implementadas para 20 melhorias
07 Melhorias do tipo: Ajuste de Módulos, Importação, Permissão e Criação de Funcionalidades
07 Melhorias de Gestão
04 Modalidades de concorrência acompanhadas durante o período de inscrições
00 Recebimentos de notificação e acompanhamento diário da nota de corte parcial Cursos
00 Melhorias visuais e de usabilidade em todo o aplicativo
01 Implantação de Lista de Pesquisas favoritas e processo de atualização das notas de corte

PROUNI
08 Evoluções implementadas
04 Evoluções, sendo: Bloqueio, inclusão e criação de funcionalidades
Bloqueio do quantitativo de Bolsas após a assinatura do Termo
Inclusão de Bolsas sobrestadas nas regras de concessão de novas Bolsas
Criação de funcionalidade para manutenção de Calendário dos processos Seletivos
04 alterações de Regras

FIES
10 Evoluções implementadas
03 Evoluções do tipo Disponibilização ao usuário final de dados e Funcionalidades
04 Implementações do tipo Distribuição de Vagas, Tipo de Vaga, Regras Oferta e Seleção
02 Permissões ao usuário final (estudante) – Conhecer a situação de sua Inscrição entre outras
Implementação do FIES remanescente: Seleçaõ, Oferta, SisFIES Gestão e SisFIES Aluno
06 Evoluções implementadas no SisFIES:
03 Alterações do tipo Rotina, Cálculo de Módulo
01 Criação de Funcionalidade do tipo Encerramento pelo Agente Operador para cursos específicos
01 Implementação no Sis FIES Gestão de regras de remodelagem do programa – Novo FIES
01 Inclusão de relatório de Inscritos do Processo Remanescente – 02 situações:
 Pré-selecionados para Decisão Judicial
 Pré-selecionados para óbice operacional
Ações de Gestão
Revisão do Modelo Operacional da Área
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Estabelecimento de Regimento Interno
Levantamento de estrutura interna – Identificação de talentos e perfis
Diagnóstico com inventário de Situações-Problema (causa e efeito)
Análise do ciclo de vida das ordens de Serviço
Elaboração de Nova Metodologia de Administração de Dados – MADTEC
Adesão à MGP – Metodologia de Gestão de Projetos
Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC.

No que tange a dependência da DTI com relação aos serviços prestados por terceirizados, vale
destacar que, com base no Decreto nº 2.271/97 e nas melhores práticas, é fundamental que as
organizações se concentrem em suas atividades finalísticas e, sempre que for uma opção tecnicamente
viável e vantajosa (principalmente sob os aspectos econômico, estratégico e de segurança) as atividades
meio devem ser terceirizadas. Ademais, a terceirização da Tecnologia da Informação tem sido vista
como uma forma de responder mais amplamente às crescentes demandas decorrentes do objetivo de
melhor atender às necessidades do Órgão em prol da sociedade quanto à rapidez e qualidade dos
serviços prestados. A terceirização também permite que seja possível manter a constante melhoria no
ambiente de TI do Ministério baseado nas evoluções tecnológicas, sempre focando na qualidade e na
segurança.
Outrossim, em que pese a constante solicitação da DTI/MEC ao Ministério do Planejamento
para liberação de Analistas da área de TI, quando são disponibilizados, mal conseguem suprir as
atividades de gestão e fiscalização da DTI/MEC. Portanto, a falta de recursos humanos é uma realidade
nos departamentos de TI em Órgãos do Governo Federal, inclusive do MEC. O próprio TCU, em
trabalhos de auditoria no MEC, por meio do Acórdão nº 1015/2014 apontou “a insuficiência de
recursos humanos de TI frente às necessidades identificadas, adote previdências no sentido de dotar
esse setor com o quantitativo de pessoal adequado para suprir as necessidades de trabalho em TI”.
Neste sentido, considerando que diversas atividades desenvolvidas pela Diretoria de TI são
atividades operacionais e que podem ser catalogadas, mensuradas e entregues por terceiros com o
conhecimento técnico, capacitação e formação necessária, a terceirização de mão de obra é uma
realidade que, no momento, não pode ser mitigada.

Principais sistemas de informações
O quadro a seguir apresenta informações sobre os principais sistemas de informações
utilizados no âmbito do Ministério da Educação:
Quadro – Principais sistemas de informações – MEC
SISTEMA

MÓDULOS

OBJETIVOS

MANUTENÇÃO

DESPESAS EM
MANUTENÇÕES
EVOLUTIVAS

CRITICI
DADE

FIES

Pós Graduação
Adesão

Sistema para apoiar o
FNDE - Fundo
Nacional de

Terceirizado

R$ 1.849.915,35

Alta
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SISTEMA

MÓDULOS

Pós Graduação
Inscrição
Empresa

OBJETIVOS

DESPESAS EM
MANUTENÇÕES
EVOLUTIVAS

CRITICI
DADE

Terceirizado

R$ 18.522,23

Alta

Terceirizado

R$ 976.500,98

Alta

MANUTENÇÃO

Desenvolvimento da
Educação, no
processo de
financiamento
estudantil, operado
pela Caixa
Econômica Federal.

Acadêmico 2.0:
Adesão e Inscrição
Sistema de gestão

PROIES

Sistema
Presença

Sistema Presença

Regulação

SISTEC

Bolsa Formação

SISUTEC

Assegurar condições
para a continuidade
das atividades de
entidades
mantenedoras de
instituições de ensino
superior integrantes
do sistema de ensino
federal, por meio da
aprovação de plano
de recuperação
tributária e da
concessão de
moratória de dívidas
tributárias federais
Sistema de
Acompanhamento da
Frequência Escolar
para a condição da
Educação do
Programa Bolsa
Família.
Disponibilizar,
mensalmente,
informações sobre
escolas que ofertam
cursos técnicos de
nível médio, seus
cursos e alunos desse
nível de ensino.
Disponibilizar,
mensalmente,
informações sobre
escolas que ofertam
cursos técnicos de
nível médio, seus
cursos e alunos desse
nível de ensino.

Terceirizado

Disponibilizar,
mensalmente,
informações sobre
escolas que ofertam
cursos técnicos de
nível médio, seus
cursos e alunos desse
nível de ensino.
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SISTEMA

MÓDULOS

MEDIOTEC

Portal

SISU

Gestão

Inscrição

Credenciamento

Recredenciamento/
Avaliação Externa
e-MEC
Autorização de
Curso

Renovação de
Reconhecimento de
Curso

Gestão

Inscrição
SisProuni
Reserva Trabalhista
Bolsas
Remanescentes

OBJETIVOS
Sistema Gestão de
ofertas de cursos do
tipo ´Técnico
concomitante no
âmbito da iniciativa
MedioTec,
pertencente ao
Programa de Governo
Pronatec.
Sistema para apoiar
as Instituições de
Ensino Superior na
gestão da ocupação
de vagas em seus
cursos, realizando a
unificação do
processo de
vestibular.
O e-MEC é um
sistema eletrônico de
acompanhamento dos
processos que
regulam a educação
superior no Brasil.
Todos os pedidos de
credenciamento e
recredenciamento de
instituições de
educação superior e
de autorização,
renovação e
reconhecimento de
cursos, além dos
processos de
aditamento, que são
modificações de
processos, são feitos
pelo e-MEC.
O MEC, alinhado a
política do Governo
Federal de
democratização do
acesso ao ensino
superior, criou o
ProUni – Programa
Universidade para
Todos. Este
Programa de Governo
tem como finalidade
a distribuição de
bolsas de estudo.
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DESPESAS EM
MANUTENÇÕES
EVOLUTIVAS

CRITICI
DADE

Terceirizado

R$ 370.022,89

Alta

Terceirizado

R$ 675.384,68

Alta

Terceirizado

R$ 32.881,73

Alta
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SISTEMA

MÓDULOS

Livros

Obras 2.0 Educação Básica

SIMEC

PAR - EJA
PRONATEC e
SIGARP

MM - Avaliação Mais Medicos MEC
- Cursos de
Medicina

PDDE Interativo

OBJETIVOS
É o sistema de
controle de inscrição,
gestão,
monitoramento e
distribuição do
programa Livros
Didáticos do FNDE.
Ele tem objetivo de
automatizar todos os
processos facilitando
a aquisição e
transparência das
informações, além de
otimizar a execução
dos processos.
Manter a fiscalização
das obras do
Ministério da
Educação desde a
elaboração dos
projetos até a
execução das etapas
de construção,
através da inserção de
dados de vistoria com
fotos das obras.
Apresentar o Plano
de Ações Articuladas
para o período de
2011 a 2014, realizar
o monitoramento das
ações pactuadas e
apresentar os projetos
do PAC 2 - Educação
(Proinfância,
construção de quadra
escolar coberta e
cobertura de quadra
escolar)
Sistema para apoiar
na avaliação dos
cursos de graduação
na área da saúde.
O PDDE Interativo é
uma ferramenta de
apoio à gestão escolar
desenvolvida pelo
Ministério da
Educação, em
parceria com as
Secretarias de
Educação, e está
disponível para todas
as escolas públicas
cadastradas no Censo
Escolar.
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DESPESAS EM
MANUTENÇÕES
EVOLUTIVAS

CRITICI
DADE

Terceirizado

R$ 377.907,79

Alta

Terceirizado

R$ 311.539,85

Alta

Terceirizado

R$ 846.364,19

Alta

Terceirizado

R$ 389.306,09

Alta

Terceirizado

R$ 374.284,76

Alta
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SISTEMA

MÓDULOS

OBJETIVOS

MANUTENÇÃO

DESPESAS EM
MANUTENÇÕES
EVOLUTIVAS

CRITICI
DADE

SISFOR (Sistema de
Gestão e
Monitoramento da
Formação
Continuada)

Sistema de gestão de
procedimentos
relativos ao
pagamento de bolsas
a participantes de
cursos e programas
ofertados pela Rede
Nacional de
Formação
Continuada dos
Profissionais do
Magistério da
Educação Básica
Pública.

Terceirizado

R$ 93.721,64

Alta

SPO - Emendas
Parlamentares

SPO - Emendas
Parlamentares

Terceirizado

R$ 219.166,16

Alta

Terceirizado

R$ 403.275,78

Alta

Terceirizado

R$ 439.512,87

Alta

Controle dos Termo
de Execução
SPO - TED
Descentralizada do
MEC.
Sistema para
gerenciar todo o
processo:
planejamento,
organização,
inscrições, avaliação
Prêmio
dos trabalhos
Professore PPB
apresentados,
s do Brasil
premiação dos
inscritos. Além de
prover relatórios e
ferramentas de gestão
e acompanhamento
Fonte: Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/MEC.

Os sistemas acima identificados são essenciais e estratégicos para a continuidade das atividades
finalísticas e de apoio a gestão do Ministério da Educação. Existem sistemas em desenvolvimento que
suportarão as atividades finalísticas e apoio à gestão, contudo, serão evidenciados no próximo relatório
de gestão.

Gestão ambiental e sustentabilidade
Ao firmar sua adesão ao Projeto Esplanada Sustentável pelo Termo de Adesão nº 2, de 2012, o
MEC implantou práticas de sustentabilidade e racionalização dos gastos públicos, por meio do
estabelecimento de ações voltadas ao uso racional dos materiais e serviços, buscando ser exemplo
como órgão público e consumidor comum, bem como induzir e influenciar o comportamento dos
servidores e colaboradores, além da inserção da variável socioambiental no ambiente de trabalho.
A partir da publicação da Portaria MPOG nº 23, de 12 de fevereiro de 2015, o gerenciamento
dos indicadores de economia definidos no Programa Esplanada Sustentável é feito por meio do Sistema
Esplanada Sustentável do Ministério do Planejamento (SisPES), sistema informatizado de
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monitoramento de despesas, no qual são inseridos dados de contratos e detalhamento de consumo
mensais de água/esgoto e energia elétrica, além de estabelecidas metas de economia e registrada a
economia realizada. Diante das informações fornecidas, o MPOG e a Secretaria de Orçamento Federal
(SOF) realizam monitoramento e supervisão das informações lançadas no sistema e, a partir dos valores
fornecidos, os órgãos e entidades são avaliados e classificados de acordo com sua eficiência.
Com o propósito de atender ao disposto no art. 16 do Decreto n° 7.746/2012, foi iniciado, em
2016, e desenvolvido, em 2017, o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PGLS). A publicação e a
designação da respectiva comissão gestora do Plano estão previstas para 2018, em atendimento ao
disposto na Instrução Normativa nº 10, de 12/11/2012 e ao Acórdão nº 1.056/2017 – TCU – Plenário.
Assim, com vistas a promover o uso racional de recursos naturais e financeiros, a proteção ao
meio ambiente, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável na execução das atividades do
Ministério da Educação, o PGLS estabelece ações voltadas ao uso racional de materiais e serviços tais
como: copos descartáveis, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no
ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal. Os objetivos
específicos do PGLS são:
•
melhorar a gestão dos recursos públicos por meio de controle baseado em critérios de
sustentabilidade;
•
implementar processos de compras e contratações com especificações baseadas em
critérios de sustentabilidade;
•
utilizar o poder de compra do Ministério da Educação junto ao mercado para contribuir
com toda a Administração Pública no fomento de práticas e processos mais sustentáveis;
•
reduzir gastos por intermédio do uso racional e sustentável dos bens públicos;
•
promover e incorporar a cultura sustentável nas atividades cotidianas nos serviços
públicos;
•
promover a gestão sustentável dos resíduos e sua destinação final ambientalmente
correta;
•
aperfeiçoar o programa de qualidade de vida no ambiente de trabalho; e
•
Promover a Educação Ambiental.
Em 2017, determinadas ações foram executadas com base nas metas previamente
estabelecidas no PGLS, ainda que não tenha sido efetivada a sua publicação, são elas:
Coleta seletiva – destinação de resíduos:
Em atendimento ao Decreto nº 37.568, regulamentado pela Lei nº 5.610, de 16/2/2016, que
dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos, o MEC a partir de
10/2/2017 iniciou providências para separação e classificação dos resíduos indiferenciados, uma vez
que estava previsto que, a partir de 26/2/2017, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) encerraria a coleta
dos resíduos não recicláveis e orgânicos produzidos pelos grandes geradores. A coleta e destinação
final dos resíduos recicláveis secos já é realizado pela Coleta Seletiva Solidária no Ministério da
Educação, vinculada a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto 5.940/2006.
O prazo para encerramento da coleta pelo SLU foi prorrogado para 31/12/2017, no entanto as
providências tiveram continuidade, conforme relacionadas abaixo:
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•
Adequação do espaço físico para viabilizar o gerenciamento e triagem dos resíduos
gerados, incluindo atividades de segregação, coleta e armazenamento interno, por meio da implantação
de estações de separação de resíduos recicláveis (baias), de forma a viabilizar a coleta adequada pelas
cooperativas cadastradas via Coleta Seletiva Solidária (metal, madeira, vidro, plástico, papel). A maior
parte dos resíduos é proveniente das diversas reformas e manutenções executadas nos prédios do MEC;
•
Instalação de coletores adequados para coleta de resíduos perigosos (pilhas e baterias),
contribuindo para a implementação do sistema de logística reversa, conforme art. 33 da Lei nº 12.305/
2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e encaminhamento dos resíduos para
unidades credenciadas para destinação final;
•
Elaboração, registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF
(CREA/DF), e implantação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS, contemplando o conjunto
de operações desenvolvidas nos edifícios do MEC em Brasília/DF, nas seguintes localidades: EdifícioSede – Esplanada dos Ministérios Bloco L; Edifícios-Anexos I e II – Via N2 da Esplanada dos
Ministérios; Conselho Nacional de Educação – SGAS II St. de Grandes Áreas Sul 607; e EdifícioGaragem – SGMN, Bloco A;
•
Aquisição de 66 (sessenta e seis) lixeiras, instaladas nas copas dos Edifícios listados,
para viabilizar a separação do lixo orgânico, resíduos indiferenciados e as embalagens / resíduos secos;
•
Incentivo e fiscalização da coleta seletiva no restaurante, por meio da separação dos
resíduos orgânicos, óleos e embalagens e da coleta adequada do óleo de cozinha para unidades
credenciadas para reaproveitamento e destinação final;
•
Contratação de empresa especializada para a realização da gestão dos resíduos de forma
ambientalmente adequada. Foi elaborado Termo de Referência para contratação conjunta com o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para serviços continuados de coleta, transporte,
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados gerados nas
dependências de suas edificações. Esses serviços foram licitados pelo Pregão SRP nº 7/2017, contrato
nº 44/2017, de 16/11/2017; e
•
Adequação de área localizada no subsolo do Edifício-Sede para disposição de
contêineres para o acondicionamento interno temporário, separação, identificação e pesagem dos
resíduos orgânicos e indiferenciados, até que os mesmos sejam recolhidos pela empresa contratada
para a adequada destinação final.
Obras e serviços de manutenção predial:
Nas obras e serviços contratados, o MEC prioriza a aquisição de materiais que não prejudiquem
o meio ambiente (tintas, madeiras, forro, persianas, telhas). Os materiais especificados devem
apresentar características tais como: serem renováveis e recicláveis; não apresentarem risco à saúde;
fabricação com pouco consumo de energia; e qualidade que facilite manutenção e conservação.
Ações de economia de energia:
•

Individualização de interruptores e compartimentação de circuitos nas áreas com layout

aberto;
•
Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, à medida que
demandem troca por defeito ou queima;
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•
Realização de licitação para modernização dos elevadores com o objetivo de economia
de energia estimada de até 40%. Inclui os serviços: implantação de sistema “Antecipação de Destino
Chamada (ADC)”, software que controla o fluxo de viagens e destinos dos usuários; substituição dos
comandos eletromecânicos por eletrônicos para melhoria da estratégia de atendimento; proporcionar
maior disponibilidade dos elevadores incluindo possibilidade de interferência remota; sistema
inteligente dispensando a mão de obra de ascensorista; e
•
Elaboração de relatórios e execução de serviços de minimização do consumo de energia
reativa nos Edifícios-Sede, Anexos I e II e CNE.

Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho
A sustentabilidade tem como um de seus fundamentos o pilar social, e entre seus objetivos
principais a melhoria na qualidade de vida do servidor no seu ambiente de trabalho. Para tanto as
instituições públicas devem formular e implantar programas específicos que aumentem o grau de
satisfação das pessoas com o ambiente de trabalho e que promovam a melhoria das condições
ambientais gerais, a saúde, a segurança, a integração social e o desenvolvimento das capacidades
humanas.
Para atingir esse objetivo, o MEC mantém o “Programa Qualidade de Vida Ministério da
Educação”, cujas atividades, como anteriormente mencionado, são: yoga, pilates, tai chi chuan,
caminhada, ginástica laboral, massagem terapêutica, canto coral e dança de salão. Além desses
programas, são promovidas campanhas educativas periódicas como a prevenção ao câncer de mama,
prevenção ao câncer de próstata e o incentivo ao uso de preservativos no carnaval, entre outras. Tais
ações permitem que as informações sejam acessíveis a todos os servidores por divulgação interna,
cartazes, folhetos, etc.
Com o objetivo de atingir uma qualidade de vida ainda melhor por meio de ambiente de trabalho
que promova o bem-estar dos servidores, o MEC tem implantadas estruturas físicas como o Espaço do
Servidor, que consiste em uma edificação térrea localizada entre os Edifícios-Anexos I e II, composta
de lanchonete, sala de jogos, sala de TV e deck externo coberto com jardim, bancos e mesas de
atividades. O espaço objetiva a interação e descanso dos servidores. Além do espaço edificado, as áreas
verdes externas de todo o perímetro do Edifício-Sede tiveram paisagismo remodelado de forma a criar
ambientes de relaxamento e convivência.
Deslocamento de pessoal (foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes) –
Implantação do Sistema TáxiGov
O TáxiGov é um dos projetos do Centro de Serviços Compartilhados, iniciativa em que o
Ministério do Planejamento, por meio da Central de Compras (Secretaria de Gestão), contrata o
fornecedor e passa a ser o provedor do serviço aos órgãos da Administração Direta, representando
desoneração das unidades dos ministérios com atividades de gestão de contratos e pagamentos.
O sistema foi implantado no MEC a partir de 01/08/2017. O objetivo da implantação do sistema,
além da expectativa de redução de até 60% das despesas com deslocamento, contemplando o pilar
econômico da sustentabilidade, é a melhoria dos serviços prestados aos usuários. A partir de novembro
de 2017, foram iniciadas as corridas compartilhadas, contribuindo de forma ainda mais efetiva na
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redução na emissão de poluentes e redução de gastos, proporcionadas pelo maior controle e
transparência sobre os serviços de transporte, com informações mais precisas sobre o uso dos serviços.

Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
serviços ou obras
Os Termos de Referência e/ou Projetos Básicos elaborados para contratação de obras e serviços
possuem cláusula específica definindo as exigências relativas à sustentabilidade, em atendimento às
práticas sugeridas pela IN n° 01/2010 do Ministério do Planejamento, Decreto n° 7.746/2012 e
Resolução n° 307-CONAMA, visando à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental, bem como as normas da ABNT atualizadas, e as NBR, do Ministério do Trabalho.
Os contratos fiscalizados seguem o disposto nos encartes dos respectivos Termos de Referência
e/ou Projetos Básicos do certame licitatório, que estabelecem as regras e práticas de sustentabilidade
aplicáveis para cada área, com o objetivo de adotar um modelo de gestão estruturado na implementação
de ações voltadas ao uso racional de recursos, além da redução da geração dos resíduos provenientes
de serviços e obras e o seu adequado reaproveitamento. Nas aquisições de materiais de manutenção
buscou-se priorizar a aquisição de produtos que não tenham impacto negativo no meio ambiente.
Os procedimentos licitatórios da Pasta seguem as orientações da Advocacia-Geral da UniãoAGU, constantes nos modelos disponibilizados de Termos de Referência e Editais, replicando estes e
introduzindo novos requisitos de sustentabilidade aplicáveis a cada objeto, sempre submetidos à análise
da Consultoria Jurídica.

Gestão de fundos e de programas
Identificação e informações dos fundos na gestão do MEC
O item Gestão de Fundos e de Programas, que se desdobra em identificação e informações dos
fundos na gestão da unidade não se aplica à unidade jurisdicionada MEC, UG 26101, e nem às suas
unidades consolidadas, uma vez que tais fundos são executados por meio de linhas de créditos e agente
financeiro, o que não faz parte das competências institucionais do MEC, conforme o Decreto nº 9.005,
de 14 de março de 2017.
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RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Esta seção trata de informações sobre os canais de comunicação do Ministério da Educação
com a sociedade, contemplando os mecanismos para a realização de solicitações, reclamações,
denúncias e sugestões, bem como os procedimentos que permitam verificar a percepção da sociedade
sobre os serviços prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade do cidadão aos
produtos, serviços e instalações.

Canais de Acesso do Cidadão
Para fins de prestar informações e orientações, atender solicitações, reclamações, denúncias,
sugestões e demandas, o MEC disponibiliza dois canais de serviço de atendimento ao cidadão: o
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e o Serviço de Contact Center (0800 e atendimento pessoal).
O SIC/MEC é responsável pelo recebimento, processamento e gerenciamento dos pedidos de
informação feitos com base na Lei nº 12.527 que regula o acesso a informações. Por meio do SIC são
atendidas as demandas direcionadas ao Ministério sobre assuntos de competência dos órgãos da
Administração Direta. Todas as secretarias do MEC têm seu responsável pelas atividades do SIC, sendo
que cada responsável deve se reportar à equipe de monitoramento do SIC/MEC. Ressalta-se que as
autarquias e outros órgãos da Administração Indireta têm suas próprias unidades de SIC.

Figura – Organização do SIC/ MEC

Fonte: Subsecretaria de Assuntos Administrativos – SAA/MEC
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A tramitação dos pedidos internamente é realizada no Módulo SIC, do Sistema Integrado de
Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação – Simec, onde são registradas todas
as solicitações e direcionadas às áreas competentes.
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC, permite a qualquer pessoa
encaminhar pedidos de acesso à informação para os órgãos do Poder Executivo Federal. O acesso ao
sistema é via web, centralizado no portal de acesso à informação do Poder Executivo Federal:
www.acessoainformacao.gov.br ou por meio do Portal do MEC, www.mec.gov.br. Todas as
informações referentes ao atendimento do e-SIC estão disponíveis por meio de relatórios estatísticos
sobre os pedidos de acesso à informação, recursos, reclamações que podem ser acessados por meio do
link: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualPedidos.aspx
Em 2017, foram realizadas implementações no processo de tramitação interna para o
atendimento aos pedidos com alterações no Módulo SIC no SIMEC, o que permite o acompanhamento
de todo o processo de atendimento às demandas, por meio do sistema, desde o cadastramento e
tramitação nas áreas responsáveis até a aprovação e liberação da resposta.
A Portaria nº 1, publicada em 28 de setembro de 2017, estabeleceu os prazos internos e expediu
orientações gerais para elaboração de respostas a pedidos de acesso à informação no âmbito da Lei de
Acesso à Informação.
Por intermédio do SIC, o MEC viabiliza as informações aos cidadãos por meio de acesso ao
seu sítio oficial na Internet e no quiosque de atendimento presencial ao cidadão, conforme
discriminado:

Por meio do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), da
CGU: www.acessoainformacao.gov.br);

Presencialmente, no posto de atendimento ao cidadão, o requerente pode registrar sua
demanda, ou ainda utilizar terminal disponível para, pessoalmente, formalizar seu pedido de
informação em formulário eletrônico. O quiosque de atendimento localiza-se no Edifício-Sede, térreo
do Ministério da Educação;

Na Central de Atendimento ao Cidadão – 0800 616161 o cidadão recebe as informações
e esclarecimentos para registrar sua demanda no SIC; e
Pelo endereço eletrônico: sic@mec.gov.br , destinado a esclarecimentos sobre a Lei de Acesso a
Informação e a utilização do sistema e-SIC.
No que tange ao volume de atendimento no SIC, no exercício de 2017, foram atendidos 2.712
pedidos de acesso à informação, sendo a média mensal de 226 solicitações.
Todos os pedidos foram atendidos no prazo legal. Em 2017, o tempo médio de resposta foi de
19,38 dias. Esse dado leva em consideração o percentual de prorrogações de prazo para manifestações
das áreas competentes. Foram realizadas 434 prorrogações, o que representa 16 % do quantitativo de
pedidos recebidos.
Quanto às características dos pedidos de acesso à informação, verifica-se que, do total das 2.712
demandas registradas, foram geradas 3.949 perguntas, sendo que 2.085 requerentes e 1.797 solicitantes
apresentaram um único pedido.
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Quadro – Características dos pedidos de acesso à informação
Total de perguntas:

3.949

Perguntas por pedido:

1,59

Total solicitantes: 2.085
Maior número de pedidos feitos por um solicitante: 85
Solicitantes com um único pedido: 1.797

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

O quadro abaixo apresenta dados sobre os dez temas – por categoria e assunto – mais requeridos
pelos cidadãos, conforme os termos constantes do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico
(VCGE).

Quadro – Temas das solicitações (Top 10)
Categoria e assunto

Quantidade

% de Pedidos

Educação – Educação Superior

1190

43,88%

Educação – Educação Básica

367

13,53%

Educação – Educação Profissional e Tecnológica

299

11,03%

Educação – Profissionais da educação

291

10,73%

Educação – Legislação educacional

239

8,81%

Educação – Financiamento da educação

93

3,43%

Educação – Sistema educacional – Avaliação

59

2,18%

Educação – Assistência ao estudante

27

1,00%

Educação – Gestão escolar

22

0,81%

Educação – Educação de jovens e adultos

19

0,70%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

No quadro seguinte, apresentam-se os tipos de respostas geradas pelas demandas registradas no
Serviço de Informações ao Cidadão do MEC.

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

239

Gráfico – Pedidos por tipo de resposta

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

Quadro – Motivos de negativa de respostas
Razões da negativa de acesso
Quantidade

%

% de pedidos

Pedido genérico

24

38,710%

0,88%

Pedido exige tratamento adicional de dados

18

29,032%

0,66%

Processo decisório em curso

8

12,903%

0,29%

Pedido incompreensível

5

8,065%

0,18%

Pedido desproporcional ou desarrazoado

3

4,839%

0,11%

Informação sigilosa de acordo com legislação
específica

2

3,226%

0,07%

Informação sigilosa classificada conforme a Lei
n° 12.527/2011

1

1,613%

0,04%

Dados pessoais

1

1,613%

0,04%

TOTAL:

62

100,000%

2,29%

Descrição

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

A seguir, apresenta-se a especificação dos meios de respostas utilizados para atendimento às
demandas encaminhadas ao MEC:
Quadro – Meios de envio de resposta
Meio
Pelo sistema (com avisos por mensagem eletrônica)
Buscar/Consultar pessoalmente

Quantidade

% de pedidos

2680

98,82%

25

0,92%

Correspondência física (com custo)
7
0,26%
Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC
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Nos quadros seguintes apresenta-se as informações sobre perfil dos cidadãos que acessaram o
SIC/MEC:
Quadro – Dados gerais sobre o tipo de demandante (pessoas físicas e jurídicas)
Tipos de solicitante
Pessoa Física

2.030

97,36%

Pessoa Jurídica

55

2,64%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

Quadro – Perfil dos solicitantes, pessoa física, por gênero
Gênero
Masculino

48,62%

Feminino

46,16%

Não Informado

5,22%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

Quadro – Perfil dos solicitantes, por escolaridade
Escolaridade
Ensino Superior

34,78%

Pós-graduação

22,02%

Mestrado/Doutorado

18,47%

Ensino Médio

15,62%

Não Informado

7,44%

Ensino Fundamental

1,48%

Sem instrução formal

0,20%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

Quadro – Perfil dos solicitantes, por tipo de pessoa jurídica
Tipo de pessoa jurídica
Org. Não Governamental

32,73%

Outro

18,18%

Empresa – PME

14,55%

Instituição de ensino e/ou pesquisa

14,55%

Órgão público municipal

5,45%

Órgão público federal

5,45%

Veículo de comunicação

3,64%

Sindicato / Conselho profis.

3,64%

Empresa – grande porte

1,82%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC
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Quadro – Perfil dos solicitantes, pessoa física por profissão
Profissão
Servidor público federal

18,67%

Estudante

13,50%

Outra

12,12%

Não informado

12,07%

Professor

11,43%

Empregado - setor privado

10,44%

Servidor público estadual

5,37%

Servidor público municipal

3,99%

Pesquisador

3,45%

Profis. Liberal/autônomo

3,45%

Empresário/empreendedor

2,61%

Jornalista

2,51%

Membro de ONG nacional

0,25%

Membro de ONG internacional

0,10%

Membro de partido político

0,05%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

Recursos e Reclamações
Em 2017, não foram registradas reclamações e, do total de 2.712 solicitações/demandas
registradas, foram gerados 279 recursos sendo:





209 recursos de 1ª Instância;
48 recursos de 2ª Instância;
19 recursos à CGU (3ª Instância);
3 recursos à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (4ª Instância).

Dos 279 recursos gerados, 204 foram respondidos, conforme quadro apresentado abaixo:
Quadro - Geral de recursos em 2017
Recursos ao chefe hierárquico respondidos

Percentual

Total de recursos respondidos

204

97,61%

Deferido

95

46,57%

Indeferido

99

48,53%

Parcialmente deferido

10

4,9%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC
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Quadro – Motivos para interposição de recursos de 1ª Instancia
Motivo

Quantidade

%

Informação incompleta

103

49,28%

Informação recebida não corresponde à solicitada

49

23,44%

Outros

29

13,88%

Deferimento de pedido de revisão para transformar pedido em
manifestação

19

9,09%

Ausência de justificativa legal para classificação

4

1,91%

Informação recebida por meio diferente do solicitado

2

0,96%

Justificativa para o sigilo insatisfatória/não informada

2

0,96%

Informação classificada por autoridade sem competência

1

0,48%

TOTAL

209

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

Dos 48 recursos de 2ª Instância gerados, foram respondidos 47, conforme quadro abaixo:
Quadro – Recursos à autoridade máxima respondidos (2ª Instância)
Total Respondidas:

47

97,92%

Deferido

11

23,4%

Indeferido

36

76,6%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

Quadro - Motivos para interposição de recursos à autoridade máxima (2ª Instância)
Motivo

Quantidade

%

Informação incompleta

30

62,5%

Informação recebida não corresponde à solicitada

9

18,75%

Outros

5

10,42%

Ausência de justificativa legal para classificação

3

6,25%

Data da classificação (de início ou fim) não informada

1

2,08%

TOTAL

48

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC

Dos 19 recursos de 3ª Instância gerados, foram respondidos 16, conforme apresentado no
quadro abaixo:
Quadro - Recursos à CGU respondidos (3ª Instância)
Total Respondidas:

16

84,21%

Deferido

1

6,25%

Não conhecimento

8

50%

Perda de objeto

7

43,75%

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, SIC-MEC
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Em análise comparativa do fluxo de pedidos direcionados ao SIC/ MEC, nos anos de 2016 e
2017, as estatísticas registram que:
 Houve um aumento do número de pedidos de 10,7% em relação ao ano anterior;
 A média mensal acompanhou o aumento de 10,7%;
 O tempo médio de atendimento diminuiu de 20 dias para 19,38;
 As prorrogações tiveram um aumento de 12% para 16%;
 No número de solicitantes nota-se discreta diminuição de 2.125 para 2.085;
 Houve uma baixa de pedidos identificados como solicitação que não se trata de informação de
3,48% para 0,8%;
 Cerca de 97% dos solicitantes são pessoas físicas, sendo a maioria do sexo masculino, que
representa cerca de 48% dos requerentes;
 O servidor público federal é quem mais cadastra solicitação com índice de 18,67%, já os
estudantes representam 13,50%;
 Em 2017, a educação superior foi o assunto com maior procura, e manteve-se com cerca de
44% a educação básica com 13% e a educação profissional com 11% dos pedidos;
 Os solicitantes com nível superior representam de cerca de 35% dos requerentes;
 Houve um aumento de 7% de pessoas com pós-graduação, sendo cerca de 22% do total dos
solicitantes; e
 Requerente com a escolaridade de ensino médio representa 15% dos demandantes.

No que se refere ao serviço de Contact Center e Telecomunicações, desde 2016, após o
encerramento do contrato celebrado com a Embratel, foi realizada nova contratação de empresa de
telecomunicações especializada em serviços de transmissão de voz para prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), para Serviços de Recepção de Ligações na Modalidade Discagem
Direta Gratuita (DDG), utilizando o prefixo 0800, objetivando a redução dos gastos, no âmbito do
MEC.
Nesse sentido, no que diz respeito ao serviço de contact center, a empresa que prestou serviços
de atendimento ao cidadão, durante 2017, foi a Call Tecnologia e Serviços Ltda, utilizando-se do
serviço de telefonia contratado com a OI S.A. As empresas contratadas Call e OI têm por finalidade
prestar o atendimento eletrônico ou pessoal ao público em geral mediante informações fornecidas pelo
MEC de forma complementar.
À empresa Call cabe a prestação de serviços de contact center com funções de Ativo e
Receptivo, englobando os equipamentos e sistemas de atendimento multimeios, os recursos humanos
para atendimento, supervisão, monitoramento e gestão da qualidade em apoio ao atendimento
institucional do MEC, FNDE, INEP e Capes.
A prestação de serviço de telecomunicações, feita pela OI, na modalidade de Discagem Direta
Gratuita – DDG 0800 é operado pela Central de Atendimento do MEC, atendendo suas secretarias e
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autarquias. A manutenção do serviço visa facilitar o acesso às informações sobre as ações do MEC
para Educação. Para isso, é disponibilizada uma equipe de colaboradores que atende pelo número 0800
616161 ou por canal virtual disponibilizado no sítio. Durante 2017, foram realizados 2.280.436
atendimentos por telefone e outros 682.001 pelo sistema Fale Conosco, totalizando 2.962.437
atendimentos.
São demandantes dos serviços de atendimento ao cidadão as Secretarias e Autarquias do MEC:
SASE, SEB, SECADI, SERES, SESu, SETEC, SAA, Capes, FNDE e INEP.
As principais informações prestadas são referentes a:
 Programa Ciências Sem Fronteiras;
 ENEM, ENADE, CENSO e demais avaliações;
 FIES e demais programas do FNDE;
 SISU, PROUNI e demais assuntos de Educação Superior;
 Regulação e Supervisão da Educação Superior;
 Pró-Jovem e demais programas da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão;
 Programas da Secretaria de Educação Básica;
 Capes – mestrado, doutorado e Plataforma Freire; e
 PRONATEC e demais programas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica.

Carta de Serviços ao Cidadão
O Ministério da Educação conta com Carta de Serviços ao Cidadão publicada no Portal do MEC
(http://portal.mec.gov.br/institucional), podendo ser acessada diretamente por meio do hiperlink:
http://portal.mec.gov.br/docman/outubro-2015-pdf/24851-carta-de-servicos-ao-cidadao-mec-pdf.
Da Carta constam os canais de atendimento para formalização de pedidos de acesso a
informação, consultas, denúncias, reclamações, elogios e outras manifestações de interesse dos
cidadãos. A Carta permite ao cidadão uma melhor compreensão da organização e funcionamento da
Educação Brasileira, detalhando as atribuições da União, dos Estados e Municípios, das Instituições de
Ensino e demais Órgãos vinculados ao MEC, facilitando assim o acesso dos interessados aos canais de
atendimento competentes para tratamento de suas solicitações.

Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
Com a finalidade de apurar e informar a satisfação do atendimento prestado pelo Serviço de
Informação do Cidadão (SIC), está disponível pesquisa de satisfação, que colhe os dados sobre as
respostas fornecidas aos usuários por meio do sistema eletrônico do Serviço de Informação do Cidadão
(e-SIC). Os relatórios da pesquisa de satisfação podem ser acessados pelo link:
https://esic.cgu.gov.br/sistema/Relatorios/PesquisaSatisfacao/ConsultarRelatorioPesquisaSatisfacao.a
spx.
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No que se refere ao serviço de contact center (atendimento telefônico e execução geral), a
preocupação do órgão com a qualidade reflete-se no monitoramento da satisfação dos usuários do
serviço. A cada atendimento, os usuários têm a oportunidade de expressar sua satisfação tanto quanto
à qualidade do serviço como um todo e também quanto ao atendente.
Em 2017, o índice de satisfação com os serviços atingiu a marca de 82,38% e, no que tange
apenas ao próprio atendimento pelo operador alcançou 81,90%. Os gráficos a seguir demonstram em
mais detalhes os indicadores de satisfação do serviço.
Gráfico – Grau de satisfação do atendimento telefônico

1) Como classifica a qualidade do atendimento prestado
através do contato telefônico?
3,52%

4,09%

6,22%

51,90%
30,48%

Muito Satisfeito

Satisfeito

Indiferente

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, CDGP

Gráfico – Grau de satisfação da execução geral do serviço

02) como classifica sua satisfação em relação à execução
geral dos serviços?
5,15% 4,79%
8,16%
46,81%

35,09%

Muito Satisfeito

Satisfeito

Indiferente

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017, CDGP
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A seguir, foram detalhadas 10 unidades do MEC e a satisfação apresentada por cliente, no
exercício:


FNDE – foram realizados 817.423 atendimentos por telefone; 325.280 por meio do sistema Fale
Conosco, totalizando 1.142.703 atendimentos. O índice de satisfação com os serviços atingiu a
marca de 83,97% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo operador, a satisfação
alcançou 79,23%.

 CAPES – foram realizados 55.829 atendimentos por telefone; 35.841 por meio do sistema Fale
Conosco, totalizando 91.670 atendimentos. No período, o índice de satisfação com os serviços
atingiu a marca de 83,36% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo operador, a
satisfação alcançou 77,00%.
 INEP – foram realizados 375.346 atendimentos por telefone; 139.310 pelo sistema Fale Conosco,
totalizando 514.656 atendimentos. Nesse ano, o índice de satisfação com os serviços atingiu a
marca de 86,57% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo operador, a satisfação
alcançou 83,40%.
 SAA – foram realizados 209.794 atendimentos por telefone; 590 pelo sistema Fale Conosco,
totalizando 210.384 atendimentos. O índice de satisfação com os serviços atingiu a marca de
87,98% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo operador, a satisfação alcançou
86,47%.
 SEB – foram realizados 62.700 atendimentos por telefone; 18.541 pelo sistema Fale Conosco,
totalizando 81.241 atendimentos. No último trimestre de 2017, o índice de satisfação com os
serviços atingiu a marca de 88,73% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo
operador, a satisfação alcançou 85,91%.
 SECADI – foram realizados 72.808 atendimentos por telefone; 18.149 pelo sistema Fale
Conosco, totalizando 90.957 atendimentos. No último trimestre de 2017, o índice de satisfação
com os serviços atingiu a marca de 90,12% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo
operador, a satisfação alcançou 88,92%.
 SERES – durante o último trimestre de 2017, foram realizados 33.530 atendimentos por telefone;
35.059 pelo sistema Fale Conosco, totalizando 68.589 atendimentos. O índice de satisfação
com os serviços atingiu a marca de 82,30% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo
operador, a satisfação alcançou 76,28%.
 SASE – foram realizados 7.751 atendimentos por telefone; 311 pelo sistema Fale Conosco,
totalizando 8.062 atendimentos. O índice de satisfação com os serviços atingiu a marca de
84,97% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo operador, a satisfação foi de
84,19%.
Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

247

 SESu – foram realizados 620.084 atendimentos por telefone; 76.839 por meio do sistema Fale
Conosco, totalizando 696.923 atendimentos. O índice de satisfação com os serviços atingiu a
marca de 86,21% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo operador, a satisfação
alcançou 82,44%.


SETEC – foram realizados 87.871 atendimentos por telefone; 32.081 pelo sistema Fale
Conosco, totalizando 119.952 atendimentos. O índice de satisfação com os serviços atingiu a
marca de 86,67% e, no que tange apenas ao próprio atendimento pelo operador, a satisfação foi
de 83,78%.

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação do
MEC
O Portal do MEC reúne e divulga, de forma clara, dados do Ministério da Educação que são de
interesse coletivo ou geral com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme
determina a Lei de Acesso à Informação (LAI) nº 12.527/2011, regulamentada no Governo Federal
pelo Decreto nº 7.724/2012, que definiu como dever dos entes governamentais a publicação na internet
de um conjunto mínimo de informações públicas de interesse coletivo ou geral.
O Portal conta com um espaço para apresentação da estrutura organizacional do Ministério,
com endereços e contatos de todas as Secretarias, Diretorias e Coordenações, bem como as agendas de
seus dirigentes, legislação correlata, Planejamento Estratégico do Órgão e Dados Abertos. No âmbito
de cada Secretaria, há também a divulgação dos programas e ações desenvolvidos e legislação
correlata. O sítio do MEC apresenta ainda informações sobre: os processos de Auditoria de contas
anuais; despesas com diárias e passagens, gastos com publicidade, seleção de consultores; licitações e
contratos; convênios; relação dos servidores lotados no órgão; entre outras. Vale salientar que acesso
à informação contribui para aumentar a eficiência do Poder Público, e elevar a participação social.
Além disso, o Portal traz todas as orientações necessárias ao usuário para ter acesso às informações
que deseja obter junto ao órgão, inclusive, como proceder caso seu pleito não seja atendido.
Ressalta-se que todas as Secretarias do MEC oferecem canais de comunicação ao cidadão, com
atendimentos presencial, por telefone e via e-mails institucionais. Para tanto, são disponibilizados os
seguintes canais de relacionamento com a sociedade:
•

Fale Conosco: Disponível no endereço eletrônico www.mec.gov.br;

•

Atendimento Telefônico, por meio do 0800 616161;

•

E-mail institucional;

•

Serviços de Informação ao Cidadão – SIC: Por meio do sistema o cidadão protocola seu

pedido, recebe a resposta no tempo estipulado por lei, e pode acompanhar o processo online.
Outro importante canal de relacionamento com a sociedade o é Sistema de Ouvidorias do Poder
Executivo Federal – e-OUV. As demandas relacionadas aos pedidos de ouvidorias cadastradas no
portal (https://sistema.ouvidorias.gov.br/) são direcionadas ao MEC, que solicita subsídios às áreas
técnicas, elaborando uma resposta final ao cidadão.
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Assim, a fim de garantir informações relevantes sobre as políticas de educação, o MEC oferece
ao cidadão canais de comunicação específicos destinados às suas áreas de atuação. Esses canais de
comunicação se apresentam como instrumento relevante tanto para o controle social dos Programas e
ações desenvolvidos pelo Ministério, bem como para esclarecimentos relacionados às dúvidas,
reclamações, denúncias e solicitações.
No âmbito das políticas voltadas à Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão são disponibilizados e-mails próprios de comunicação com o público externo:
cgalfa@mec.gov.br,
projovemurbanos@mec.gov.br,
projovemcampo@mec.gov.br,
jovenseadultos@mec.gov.br,
dpaeja@mec.gov.br,
diversidade@mec.gov.br,
direitosecidadania@mec.gov.br, educacaoespecial@mec.gov.br, acessibilidade@mec.gov.br,
formacaosecadi@mec.gov.br, secadi@mec.gov.br
Sobre os mecanismos de garantir a todos os cidadãos informações relevantes sobre as políticas
de educação básica tendo em vista a sua abrangência no território e população nacional, são
disponibilizados os seguintes canais de comunicação: novomaiseducação@mec.gov.br;
pactonacional@mec.gov.br; pddeinterativo@mec.gov.br; e GABINETE-SEB@mec.gov.br.
Com vistas a aproximar os cidadãos com os processos relacionados à formulação,
implementação e controle de políticas públicas de educação profissional e Tecnológica (EPT), o portal
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) disponibiliza, entre outras informações:
os programas e ações sob sua gestão, a legislação vigente relacionada à EPT, publicações e estudos
desenvolvidos sobre a EPT e catálogos de cursos da EPT. Destaca-se ainda, o portal do Pronatec
(http://portal.mec.gov.br/pronatec), com informações sobre as ações do programa, e da Rede Federal
(http://redefederal.mec.gov.br/), com informações das instituições que integram a Rede Federal.
A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase) mantem atualizadas as
informações no portal “PNE em Movimento” (http://pne.mec.gov.br ) que reúne instrumentos e
informações necessários ao acompanhamento dos processos de elaboração, adequação, monitoramento
e avaliação das ações realizadas em cumprimento aos dispositivos do Plano Nacional de Educação (Lei
nº 13.005/2014), instrumento articulador do Sistema Nacional de Educação (SNE) a ser instituído, por
Lei no Congresso Nacional. Este portal é utilizado pelas instituições educacionais e pela sociedade em
geral, se consolidando como importante mecanismo de transparência e de participação, tendo sido
acessado por elevado número de usuários desde a sua implantação em agosto de 2014.
Além do Portal “PNE em Movimento” (pne.mec.gov.br), a Sase lançou em maio de 2015 o
portal “Construindo Políticas de Valorização dos Profissionais da Educação Básica”
(http://planodecarreira.mec.gov.br ). Este Portal oferece um conjunto de informações sobre legislação
e conceitos que tratam sobre valorização profissional, como também ferramentas que contribuem para
processos de adequação/elaboração de planos de carreira e remuneração, com ênfase nas seguintes
dimensões: elaboração de projeção das receitas vinculadas para a Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino; cálculo das despesas com profissionais em exercício de docência e fora do exercício da
docência e relação entre horas docentes necessárias e horas docentes contratadas.
Outra ação de transparência desta unidade foi auxiliar na celebração do Acordo de Cooperação
Técnica e Operacional firmado, em março de 2016, entre o MEC, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB), que tem, entre outros, o objetivo de assegurar o
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acompanhamento dos Planos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Educação pelos Tribunais
de Contas em todo o Brasil, permitindo uma análise qualitativa do gasto na educação e colaborando
com os gestores na melhoria da aplicação dos recursos para a área. Assim também, encontra-se em
negociação, um Acordo de Cooperação Técnica e Operacional com o Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, o Grupo Nacional de Direitos
Humanos, a Comissão Permanente de Educação dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito
Federal, o FNDE e o Inep para ação de igual teor.
O sítio do Ministério da Educação também disponibiliza uma série de documentos – notas
técnicas, portarias e instruções normativas – que visam dar transparência à sociedade sobre parâmetros
utilizados nas atividades de regulação e supervisão da educação superior. Essas informações podem
ser acessadas em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacaosuperior-seres/apresentacao. Nesse portal também são divulgados, mensalmente, os atos regulatórios,
de supervisão e certificados publicados, além de relatório anual consolidado. As informações estão
disponíveis em http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superiorseres/transparencia?id=20308.
Há também o Núcleo de Atendimento ao Procurador Institucional (NAPI) e a Central de
Atendimento ao Estudante (CAPE), que são os canais institucionais de comunicação (presencial, por
telefone, videoconferência ou e-mail) com os representantes das instituições de educação superior e
com os estudantes, para orientações e solução de problemas.
O Conselho Nacional de Educação disponibiliza na internet (http://portal.mec.gov.br/conselhonacional-de-educacao) informações relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Conselho, no
âmbito de suas competências elencadas na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995. Dentre os
documentos publicizados, encontram-se o calendário de reuniões do CNE, a pauta das reuniões, a
relação das comissões em andamento, a agenda de reuniões das comissões, a previsão de pareceres a
serem relatados, a relação dos pareceres aprovados nas reuniões, o inteiro teor de súmulas, pareceres e
resoluções exarados pelo CNE. Outra forma de articulação é o atendimento às demandas oriundas
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, gerido pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do
MEC, que redireciona ao CNE as consultas relacionadas às atribuições do Conselho. Destaque-se ainda
que, durante a semana de reuniões ordinárias, o Colegiado propicia o relacionamento com a sociedade,
mediante o atendimento personalizado aos interessados, com base no Agendamento prévio feito por
meio do sítio do CNE: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper
&Itemid=1083
No tocante aos recursos disponibilizados através da área de Tecnologia da Informação, uma
importante atividade teve o início de execução durante o exercício do ano 2016, que foi a abertura de
dados do Ministério da Educação (MEC), visando ao cumprimento dos princípios da publicidade,
transparência e eficiência, como também, a difusão de informações sob o âmbito deste Ministério, de
forma a promover meios para o controle social e ofertar subsídios mais qualificados à tomada de
decisão por meio do compartilhamento de dados entre a Administração Pública e seus órgãos,
conforme trazido pelo documento do PDA – Plano de Dados Abertos.
Para o cumprimento dos padrões trazidos pelo documento PDA- MEC, foi desenvolvido e
disponibilizado o Portal de Dados Abertos do MEC que tem como objetivo disponibilizar para toda a
comunidade dados e informações públicas do Ministério, que podem ser usadas no desenvolvimento
de aplicativos e ações, podendo ser acessado pelo endereço http://dadosabertos.mec.gov.br.
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O plano de dados abertos do MEC possui periodicidade bienal, com possibilidade de revisões
a qualquer tempo, e será divulgado à sociedade por meio de sua publicação no sítio do MEC na Internet
(www.mec.gov.br ), no Portal Brasileiro de Dados Abertos (dados.gov.br), assim como no Portal de
Dados Abertos do MEC (dadosabertos.mec.gov.br). Atualizações ou publicações de novos dados,
serão divulgadas ao público externo e interno, por meio da Assessoria de Comunicação Social (ACS),
sítio do MEC na Internet e Portal de Dados Abertos do MEC, ambos supracitados. O cidadão poderá
usar os canais de comunicação do MEC, propostos em seu sítio na internet, para relatar problemas
técnicos ou inconsistências, como também fazer sugestões que servirão de insumo para o
aperfeiçoamento e futuras revisões deste PDA.

Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
Em atendimento ao Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta as Leis n°10.048, de 8/11/2000, e
nº 10.098, de 19/12/2000, e ao Decreto n° 5.626/2005, que regulamenta o art. 18 da Lei nº 10.098, de
19/12/2000, foram executadas adequações nos edifícios Sede, Anexos I e II, CNE (Conselho Nacional
de Educação) e Garagem, em relação às entradas, saídas, corredores internos, circulações, escadas,
elevadores, altura de equipamentos e sanitários.
Foi contratada empresa para instalação de corrimãos, adequados às Normas, nas escadas social,
serviço e emergência do Edifício-Sede. Foi realizada, também, a aplicação de piso tátil de orientação
e alerta nos saguões e elevadores dos Edifícios: Sede e Anexos; aplicação de fitas antiderrapante no
piso das marquises das portarias de entrada privativa e principal do Edifício-Sede.
Além disso, o Detran – DF demarcou e sinalizou vagas de estacionamento destinadas
exclusivamente a veículos que transportam pessoas com deficiência e com dificuldade de locomoção,
atendendo integralmente os percentuais exigidos na legislação para vagas de deficientes e idosos.
No âmbito da Tecnologia da Informação houve a continuidade das ações para aplicação de
acessibilidade. As principais ações técnicas para aplicação de acessibilidade nos sítios e portais do
MEC foram as seguintes, considerando o exercício 2017 e em consonância com a Legislação
relacionada:
1.
Contínua validação no ASES WEB, para novos sítios produzidos: Avaliador e
Simulador de Acessibilidade de Sítios (considerando acessibilidade valor de 90% na ferramenta);
2.
Contínua validação no Access Monitor, para novos sítios produzidos (considerando
acessibilidade valor 8 na ferramenta);
3.
Eletrônico;

Observância de princípios determinados na Cartilha de Acessibilidade do Governo

4.
Trabalho de revisão e adequação de acessibilidade mais detalhado, conforme plano de
trabalho definido em 2017 e de acordo com as metas de validação citadas acima, para os seguintes
sítios:
a.

Portal MEC (http://portal.mec.gov.br)

b.

Prouni (http://prouniportal.mec.gov.br)

c.

FIES (http://sisfiesportal.mec.gov.br)

d.

Sisu (http://sisu.mec.gov.br)
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A garantia ao acesso à informação é realizada de acordo com o disposto na Lei de Acesso à
Informação. A equipe do SIC/MEC monitora o atendimento no que tange às providências para que o
cidadão receba no prazo legal a sua resposta, bem como com relação ao conteúdo solicitado.
O Portal do MEC reúne e divulga, de forma espontânea, dados do Ministério da Educação que
são de interesse coletivo ou geral com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme
determina a Lei de Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 18/11/2011).
Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World
Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado às recomendações internacionais, mas
estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.
São observadas as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico),
conforme as normas do Governo Federal, em obediência à Lei n° 10.098/2000, ao Decreto n° 5.296,
de 2/12/2004 e às normas técnicas da ABNT aplicáveis.
As recomendações preconizam o uso de legendas para imagens e vídeos, estrutura HTML
acessível a tecnologias assistivas, como leitores de tela, uso adequado de cor e tamanho de fontes,
possibilidade de aumento ou redução de textos, assim como de um modelo de alto contraste.
Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontram atalhos de
navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em
todas as páginas do portal.

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

252

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Este capítulo demonstra o desempenho financeiro e as informações sobre as demonstrações
contábeis e financeiras elaboradas pelo Ministério da Educação (MEC), inclusive a implementação da
sistemática de apuração de custos e dos novos critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
O tratamento contábil da depreciação e da amortização dos bens imóveis pertencentes à
estrutura organizacional do MEC dá-se por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Administrativos
(SAA), que mantém todos os registros em Balancete. O cálculo da depreciação dos bens imóveis, por
sua vez, está sob a responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), por meio do Sistema
de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet) com base na relação de bens nele
cadastrados.
As ações de reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis, bem como de
sua amortização, conforme prevê a Portaria STN nº 548, de 24/9/2015, ainda não foram iniciadas na
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), tendo em vista que a DTI não se tornou “unidade gestora
executora”, conforme previsto no ano de 2016. Todavia, estão sendo empreendidos esforços na unidade
para que seja organizado suporte documental específico sobre os referidos ativos, como meio de
amparo aos registros contábeis da depreciação e amortização dos bens.
Sobre a Depreciação de Bens Móveis, no âmbito da SAA, os valores apresentados como
depreciação corrente pela área técnica não foram registrados contabilmente por notas de sistema (NS)
no sistema Siafi, pois aguarda-se o término do trabalho de inventário, que determinará os valores a
serem registrados no Relatório de Bens Móveis, para viabilizar a atualização dos valores, por meio da
depreciação. Em relação à amortização e à exaustão de itens do patrimônio, não foram emitidos
relatórios ou registros contábeis no sistema Siafi no exercício de 2017, devido à não existência de bens
que se enquadrem nesses referenciais no Setor de Patrimônio.
De acordo com o Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), os
estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção ou valor
realizável líquido, dos dois, o menor. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques
é o custo médio ponderado. Os estoques estão registrados no Balancete da SAA e vêm sendo avaliados
nas suas saídas pelo valor de aquisição, ou seja, pelo valor histórico. Tendo em vista que a Portaria da
STN nº 548/2015 estabelece o prazo de até 31/12/2018 para a preparação de sistemas e outras
providências de implantação, o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação/registro dos estoques,
na União, que passarão a ser obrigatórios a partir de 1º/1/2019. O custo médio ponderado foi incluído
no Sistema de Almoxarifado a partir de 2016, em atendimento aos procedimentos e prazos
estabelecidos nas normas acima. Destaca-se que o valor mais significativo referente aos estoques na
Secretaria Executiva está concentrado na conta de Almoxarifado, a 11560.00.00, no total de R$
1.610.369,62, relativa a material de consumo.
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Os bens móveis das unidades integrantes da Secretaria-Executiva foram reavaliados em
exercícios anteriores em observância aos procedimentos definidos pela macrofunção 02.03.30, para se
iniciar o cálculo da depreciação, o qual vem sendo efetuado regularmente pelo Serviço de Patrimônio.
No entanto, aguarda a conclusão do inventário para viabilizar registro no Siafi.
Quanto aos bens imóveis, de acordo com informações do Sistema de Patrimônio da Secretaria
Executiva, os dados físicos e financeiros referentes aos terrenos e aos Imóveis de Uso Especial,
registrados no Balancete estão inconsistentes com os dados do SPIUnet. No entanto, a gestão da UG
150002, realizada no âmbito da SAA, demonstra a adequada situação patrimonial da unidade, após a
atualização do imóvel Edifício-Garagem (RIP) 9701 17436.500-6 e inclusão do Edifício-Sede pela
SPU.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
A seguir são apresentados os principais critérios e práticas contábeis adotados no âmbito da
Secretaria Executiva do MEC e de suas unidades vinculadas, tendo por base as normas contábeis, em
especial o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e a classificação concebida
pelo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
As informações sobre os percentuais de evolução e composição de contas e grupos de contas
que apresentarem variações mais relevantes serão apresentadas nas notas explicativas às
demonstrações contábeis.

a) Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras
A moeda funcional da União é o Real, utilizada por todos os órgãos e unidades da administração
pública federal direta e indireta. Na Secretaria Executiva do MEC não há moeda estrangeira.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta única e depósitos bancários. Os valores são mensurados e
avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data
das demonstrações contábeis.
O valor disponível a que as unidades gestoras têm direito a sacar da Conta Única do Tesouro
Nacional mantida no Banco Central do Brasil, para atender a despesas com vinculação de pagamento,
está registrado na conta de Limite de Saque com Vinculação de Pagamento1 , que registra o valor do
limite estabelecido pelo Órgão Central de Programação Financeira (Cofin/STN) à Setorial Financeira,
UG 150014/1, que repassa os recursos às unidades gestoras integrantes da Secretaria Executiva. O total
registrado no Balanço Patrimonial é de R$ 764.950.750,18. Esse montante é demonstrado também no
Balanço Financeiro, do lado dos Dispêndios, no item Saldo para o Exercício Seguinte (Caixa e
1

A Vinculação de Pagamento é o processo pelo qual o órgão central de programação financeira controla os pagamentos
dentro de cada Fonte de Recurso, vinculando a liberação do recurso financeiro com a respectiva despesa, portanto o recurso
financeiro liberado por vinculação estabelecida pelo Órgão Central somente pode ser utilizado para pagamento de despesas
relacionadas à vinculação de pagamento correspondente. Tal procedimento aplica-se ao pagamento de despesas com fontes
do Tesouro Nacional, de acordo com as Categorias de Gastos previamente especificadas. Informação disponível em:
http://www.tesouro.gov.br/-/glossario.
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Equivalentes de Caixa); como também na Demonstração dos Fluxos de Caixa, no item Caixa e
Equivalente de Caixa Final.

c) Créditos a Curto Prazo
Compreendem os direitos a receber a curto prazo como créditos não tributários, adiantamentos
e tributos a compensar. Os Créditos a Receber da Secretaria Executiva de Curto Prazo referem-se a
adiantamentos a servidores e perfazem o total de R$ 46.010.384,65, demonstrados no Balanço
Patrimonial.
c.1) Créditos por Danos ao Patrimônio (Diversos Responsáveis)
Cabe destacar que a conta relativa aos Créditos por Danos ao Patrimônio (11340.00.00), que
inclui Diversos Responsáveis e outras, tiveram seu critério contábil alterado em setembro de 2017 pela
STN, para adequação às novas práticas contábeis estabelecidas pelo MCASP, por caracterizarem um
ativo contingente. Dessa forma, o reconhecimento desse direito no Ativo da unidade passará a ser feito
após o julgamento das contas pelo Tribunal de Contas da União como irregulares, com a imputação do
respectivo débito ao agente público, nos termos na IN TCU nº 71/2012 c/c a Lei nº 8.443/1992.
Portanto, os valores que vinham sendo registrados nessa conta foram desreconhecidos e passaram a ser
registrados em contas de Controle (79730.00.00/89730.00.00), o que não resulta na extinção dos
valores a receber pela Secretaria Executiva. O montante de R$ 38.353.000,58 gerou um impacto
negativo no PL, pelo registro da contrapartida na conta 23711.03.00 (Ajustes de Exercícios Anteriores).

Quadro – Créditos Dano ao Patrimônio / TCU: Valores baixados por conta
Valores baixados por conta contábil

SET 2017

AGO 2017

1.1.3.4.1.02.00 CREDITO POR DANO AO PATRIMONIO – DECISAO TCU
1.1.3.4.1.02.01 CRED A REC DECORRENT DE PAGTOS INDEVIDOS

0
0

38.353.000,18
4.179.926,17

1.1.3.4.1.02.02 CRED A REC DE SERVIDOR NAO RECOLHIDOS NO PRAZO

0

22.916,42

1.1.3.4.1.02.03 CRED A REC DECORRENTE DESFALQUE OU DESVIO

0

542.580,68

1.1.3.4.1.02.05 CRED A REC DE RESPONSAVEIS POR DANO/PERDA

0

0,3

1.1.3.4.1.02.06 CRED A REC DECOR PGTO S/RESPALDO NO ORÇAMENTO

0

117.014,72

1.1.3.4.1.02.08 CRED A REC DECOR FALTA/IRREG COMPROVAÇÃO

0

33.488.184,70

0

2.377,59

1.1.3.4.1.02.99 OUTROS CREDITOS A RECEBER APURADOS
Fonte: SIAFI, 2017.

Quadro – Créditos Dano ao Patrimônio / TCU: Valores baixados por UG
Valores baixados por Unidade Gestora

SET 2017

AGO 2017

1.1.3.4.1.02.00 CREDITO POR DANO AO PATRIMONIO - DECISAO TCU

0

38.353.000,18

150002/00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATI

0

27.643.856,12

150011/00001 - SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR

0

677.779,82

150016/00001 - SECRETARIA DE EDUC.PROFISSIONAL E TECN

0

5.713.815,73

150019/00001 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

0

4.246.577,27

150028/00001 - SECRETARIA DE EDUC.CONT.ALF.E DIVERSID

0

70.971,24

Fonte: SIAFI, 2017.
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Providências adotadas pela Setorial Contábil para a busca de solução para a baixa dos saldos da
conta de Créditos por Dano ao Patrimônio – Diversos Responsáveis)
A conta acima explicita extensa relação de ocorrências relacionadas predominantemente a
responsáveis por Subvenções (1989 a 1990), e convênios firmados em data posterior, por este
ministério, que deram causa à instauração de Tomadas de Contas Especiais que têm como concedentes
de recursos as unidades da administração direta integrantes da Secretaria Executiva.
Considerando que as baixas por quitação de responsáveis foram mínimas e que muitas das quais
que foram julgadas não tiveram a correspondente baixa registrada por possível falta de conhecimento
da decisão nas unidades concedentes, foi-se acumulando um volume considerável de casos pendentes.
Em vista disso, a Setorial Contábil do MEC resolveu buscar auxílio dos órgãos superiores a fim
de encontrar uma alternativa de solução para o impasse surgido na regularização dos saldos da presente
conta.
A Controladoria-Geral da União (CGU) foi contatada em primeiro lugar, mas o setor
responsável pelo controle dos processos de Tomadas de Contas Especiais não detectou os registros
correspondentes às decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) que lhes diziam respeito. Assim,
fomos orientados a recorrer ao TCU para uma avaliação dos dados.
Nesse sentido, realizou-se uma reunião inicial com o senhor Secretário de Controle Externo da
Secex Educação, Cultura e Desporto do TCU e, em seguida, por meio do Ofício nº 155/2013GAB/SPO/SE/MEC, de 23 de dezembro de 2013, foi encaminhada a relação dos dados dos
responsáveis para avaliação. Porém, foram inúteis as tentativas de pesquisas por parte dos técnicos
dessa Corte de Contas para identificar o julgamento dos processos de TCE, bem como a situação dos
respectivos responsáveis, visando a atualização da conta contábil.
O TCU, em resposta por intermédio do Ofício 0047/2014-TCU/SecexEduc, de 10/2/2014,
mencionou que em face das várias dificuldades encontradas na identificação de tais responsáveis em
seus sistemas de informação, notificou a esta SPO da impossibilidade de prestar as informações
solicitadas, nos termos que se seguem: “Assim, infelizmente, não é possível a esta Secretaria fornecer
os dados sobre as TCEs da forma como solicitada pela SPO/SE/MEC no Ofício 155/2013”.
Por último, refere-se a Secex/TCU a “um sistema de uso interno do qual é possível extrair
diversos dados sobre as TCEs abertas que envolvam a função Educação e que se encontram tramitando
neste Tribunal, incluindo número de processo no TCU, município, tipo de irregularidade, órgão
repassador, programa, objeto, ano e valor do dano.”. À época, fizemos contato com a área responsável
por tal sistema, mas também não foi possível identificar nenhuma das informações requeridas.
Segundo avaliação do secretário, o sistema de informações do TCU não dispõe de meios de
recuperar informações mais antigas de maneira a contemplar as pendências existentes neste ministério.
De qualquer modo, ele julgou válido que o MEC tivesse levantado a questão a fim de dar ciência dessa
limitação àquela Corte de Contas.
Contatos, a esse respeito, também foram realizados a CCONT/STN, que informou por meio de
e-mail enviado a esta setorial contábil em 27/06/2014, não competir à Secretaria do Tesouro Nacional
autorizar a baixa de registros de responsabilidades dos agentes pelos danos materiais causados à
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Fazenda Pública, em descumprimento das normas pertinentes, assim como os danos causados por
terceiros relativos à Tomada de Contas Especiais (TCE) e ainda acrescentou:
Nesse sentido, e tendo em vista a justificativa apresentada em sua demanda sobre a
não identificação dos processos correspondentes aos registros em epígrafe, sugiro
contatar novamente o Tribunal de Contas da União, uma vez que os registros dos
responsáveis aconteceram com base em fatos geradores de exercícios anteriores ao
ano de 2000, mencionados em seu e-mail.

Desse modo a questão permaneceu indefinida até o encerramento do exercício de 2016 e sem
solução ao alcance desta Setorial Contábil/MEC, não atendendo plenamente ao disposto na
macrofunção 02.03.38 - “Diversos Responsáveis”, nos termos a seguir:
2.2 – (...) a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidária, deverá adotar providências com vistas à apuração dos fatos, identificação
dos responsáveis, quantificação do dano e ao imediato ressarcimento ao erário.

Cabe informar que esta Setorial Contábil/MEC manteve contato em dezembro de 2016 com a
Secretaria de Controle Externo da Educação, Cultura e Desporto (Secex) do TCU, a qual propôs a
realização de reunião em 2017 para retomar a discussão do assunto. Nesse sentido, pretende-se retomar
os contatos em 2018.

c.2) Adiantamentos de Transferências Voluntárias
Situação semelhante ocorreu com a conta Adiantamentos de Transferências Voluntárias 2 que
também teve seu critério contábil alterado em setembro de 2017 pela STN, para adequação às novas
práticas contábeis estabelecidas pelo MCASP, bem como à recomendação do TCU exarada no Acórdão
nº 1320/2017-P.
Por não satisfazerem integralmente os critérios para conhecimento como um ativo, o registro
dos repasses de recursos referentes às Transferências Voluntárias, passará a ser feito em contas de
resultado quando da liquidação da despesa. Portanto, os valores que vinham sendo registrados na conta
de ativo (11341.04.00) foram baixados tendo como contrapartida a conta de 23711.03.00 (Ajustes de
Exercícios Anteriores); extinguindo, os valores até então registrados quando da alteração da rotina e
gerando um impacto negativo no PL da ordem de R$ 490.771.348,23.

2

Transferências Voluntárias são os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios
em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização
de obras e/ou serviços de interesse comum. A Transferência Voluntária é a entrega de recursos a outro ente da Federação,
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=t.
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Quadro – Transferências Voluntárias: Valores baixados por UG
Valores baixados por Unidade Gestora

SET 2017

AGO 2017

1.1.3.1.1.04.00 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS

0

490.771.348,23

150002/00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

0

4.537,05

150011/00001 - SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR

0

343.081.454,80

150016/00001 - SECRETARIA DE EDUC.PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

0

29.111.591,92

150019/00001 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

0

94.652.684,52

150028/00001 - SECRETARIA DE EDUC.CONT.ALF.E DIVERSIDE

0

16.042.079,83

152389/00001 - SECRETARIA DE ARTIC. C/ OS SISTEMAS DE ENSINO

0

7.879.000,11

Fonte: SIAFI, 2017.

d) Estoques
Compreendem os produtos em almoxarifado para utilização pelas unidades integrantes da
Secretaria Executiva. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para
mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.
A Portaria da STN nº 548/2015, estabelece o prazo até 31.12.2018 para a preparação de sistemas
e outras providências de implantação, o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação/registro dos
estoques, na União, passará a ser obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2019.
O Serviço de Almoxarifado da Coordenação de Recursos Logísticos, vinculada à SAA,
forneceu as informações necessárias à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), para que fossem
realizados os ajustes no Sistema de Material (SMT) para a implantação da avaliação dos estoques pelo
custo médio ponderado. Assim, desde o segundo semestre de 2016, a SE/MEC passou a avaliar os
estoques de acordo com os procedimentos e prazos estabelecidos nas normas acima. O total registrado
no Balanço Patrimonial da Secretaria Executiva é de R$ 1.610.369,62.

e) Ativo Realizável a Longo Prazo
Compreendem os direitos a receber a longo prazo como empréstimos e financiamentos
concedidos.
No Longo Prazo, merece destaque a conta 12111.03.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A
RECEBER, no total R$ 311.293.832,17, registrado no Balancete da UG 150011/1 (Sesu), proveniente
de exercícios anteriores a 2003, inclusive, quando foram feitos os últimos registros no SIAFI. Os
lançamentos referem-se à transferência de recursos financeiros da Sesu/MEC para a Caixa Econômica
Federal, por meio do documento “Ordem Bancária”, para financiamento do antigo Programa de Crédito
Educativo (PCE/Creduc), institucionalizado pela Lei nº 8.436, de 25 de junho de 1992 e extinto pela
Medida Provisória nº 1.827-1, de 24 de junho de 1999, que criou o Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior (FIES). A Lei nº 10.846, de 12 de março de 20043, possibilitou a

3

A Lei nº 10.876, de 12.03.2004, deu nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.
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renegociação dos saldos devedores dos contratos do Creduc, cujos aditamentos ocorreram após 31 de
maio de 1999. Os recursos deste programa, à época em que a Caixa Econômica Federal atuava como
executora do programa4, estão sendo objeto de apuração e levantamento pela Sesu/MEC, por
determinação do TCU no seu Acórdão nº 2.790/2015- 2ª Câmara, de 26.05.2016. No Passivo consta o
total R$ de 255.387,29, registrado na conta 2.2.3.1.1.01.00 (Fornecedores Nacionais – Longo Prazo).
Após a conciliação dos dados, esta setorial, juntamente com a Sesu, adotarão as providências de acordo
com o desfecho do processo.
Mencionamos ainda que, sobre esse assunto, em 28.12.2016, a Sesu/MEC, na qualidade de
agente supervisor do Fies, encaminhou à SPO/MEC a Nota Técnica nº 754/2016/CGRAG/Dipes/Sesu
na qual apresenta a agenda de monitoramento das providências adotadas pelos atores envolvidos no
processo do Creduc (Caixa Econômica Federal e FNDE) para o atendimento das determinações do
Acordão TCU nº 2.790/2015- 2ª Câmara, objeto do Memorando da Setorial Contábil/MEC nº
56/2016/GAB/SPO/SPO, de 06/05/2016, que trata de recomendações relacionadas à regularização
contábil de empréstimos e financiamentos. Em 11.10.2017, foi realizada uma reunião entre a Setorial
Contábil/MEC e a Sesu/MEC tendo esta demandado o agendamento de reunião com área responsável
para esclarecer o assunto e caso contrário providenciar o envio de Ofício à Caixa “para discussão da
questão”. Entretanto, não ocorreu retorno daquela secretaria até o encerramento do exercício de 2017,
mas pretende-se retomar o assunto discussão em 2018.

f) Investimentos
São compostos por participações permanentes avaliadas pelo custo e pelo método da
equivalência patrimonial. A avaliação e o ajuste para perdas ainda não foram iniciados.
A Secretaria Executiva do MEC possui registro na conta de Investimentos no total de R$
31.075,86, no Balancete da SAA, UG 150002/1. Tais valores referem-se a aquisições de títulos/ações
da antiga BRASIL TELECOM S/A, adquiridos pela Diretoria de Tecnologia da Informação
(DTI/MEC). O valor mais significativo foi registrado no ano de 1996. De acordo com as normas
contábeis, se os investimentos que ainda possam gerar algum benefício econômico no futuro, deverão
ser reavaliados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas macrofunções 02.03.35
(Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável); 02.03.30 (Depreciação, Amortização e Exaustão na
Administração Direta, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal) e 02.11.22
(Participação da União no Capital de Empresas).
Essas informações foram enviadas à SAA e à DTI, pelos memorandos nº 275 e 276,
respectivamente, ambos de 18/07/2017, para análise e providências, quanto à reavaliação ou à baixa,
caso haja evidências de que os mesmos não trarão mais benefícios econômicos no futuro. Em função
das mudanças estruturais na conjuntura política do país, que repercutiram também no Ministério da
Educação, as ações previstas para iniciar-se em 2017 foram postergadas e estima-se que em 2018 se
iniciará o processo de mensuração/avaliação desses investimentos.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.436/92, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior – SESu,
era o órgão responsável pela supervisão das operações do Programa de Crédito Educativo.
4
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g) Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. São reconhecidos inicialmente com
base no valor de aquisição ou construção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação,
bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição ou
construção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do
bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios,
eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período. A avaliação
dos bens móveis ainda não foi iniciada e a dos imóveis será iniciada em 2018, em atendimento às
normas da SPU/MP.
Os bens móveis da Secretaria Executiva foram reavaliados em exercícios anteriores em
observância aos procedimentos definidos pela macrofunção 02.03.30, para se iniciar o cálculo da
depreciação, o qual foi interrompido no mês de agosto de 2016, por apresentar inconsistências,
conforme justificativa apresentada pela SAA. O total registrado no Balanço Patrimonial é de R$
120.367.770,64, não computada a depreciação acumulada registrada em exercícios anteriores, que
soma R$ 84.893.570,01.
Em relação aos demais saldos registrados na UG 150002/1, de acordo com informações do
Serviço de Patrimônio da UPC, os dados físicos e financeiros referentes aos terrenos e aos Imóveis de
Uso Especial, registrados no Balancete, apresentam inconsistências com os dados do SPIUNet. Em
2017, providências foram iniciadas para conciliação dos saldos, tanto no Balancete quanto no SPIUNet,
em atendimento ao Ofício da SPU/MP nº48278, de 29/06/2017 que trata do “Saneamento das
Operações Contábeis realizadas no SPIUNet e SIAFI”. O total registrado no Balanço Patrimonial é de
R$ 689.087.870,87, não computada a depreciação acumulada.

g.1) Importações em Andamento:
Trata-se de saldo registrado no Balancete da Sesu, UG 150011/1, pendente de regularização
referente a compra de equipamentos realizadas por meio licitações internacionais da década de 90 com
destinação às universidades, mas que se encontra em conta transitória até o encerramento do exercício
de 2017.
A Sesu, esclarece que foi realizado um levantamento dos processos referentes à execução das
transferências patrimoniais realizadas por Notas de Lançamento (NL) no Siafi e realizadas pesquisas
nos sistemas de documentação, bem como posterior busca pelos processos físicos que constaram das
NL’s. O objetivo principal era detectar quais instituições receberam equipamentos e não tiveram o
saldo patrimonial transferido para a sua UG. Após análise dos processos encontrados, verificou-se a
necessidade de se buscar os demais processos, pois aqueles não dispunham de todas as informações
necessárias que pudessem concluir quais eram as instituições que receberam equipamentos e estavam
pendentes de transferência patrimonial via Siafi.
A UG argumenta que os processos físicos existentes são insuficientes para subsidiar a análise
completa que possibilite a regularização da inconsistência. Ressalta, entretanto, que vem envidando
esforços no sentido de proceder à regularização desse saldo remanescente, mas diante da complexidade
do caso e da antiguidade dos fatos, não está sendo possível identificar os destinatários finais do saldo
de importação.

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

260

g.2) Obras em Andamento:
O saldo de R$ 676.127.135,29, constante da conta contábil 12321.06.01 - Obras em
Andamento, decorrente da construção dos Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), projeto
implantado por ocasião do Governo Collor. O saldo é proveniente da Secretaria de Projetos
Educacionais Especiais (Sepespe), UG 150085, extinta na década de 90. Foram solicitadas
providências à Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA/MEC), UG 150002, com vistas à
regularização da conta no SIAFI.
A SPO/SE/MEC buscou apoio da Secretaria de Patrimônio da União - SPU/DF no sentido de
encontrar solução para cada caso, cujas diretrizes por ela fornecidas em conjunto com o histórico dos
saldos em questão foram repassadas aos representantes da SAA, em reunião realizada em 13/12/2017.
Diante da sugestão do Assessor Especial de Controle Interno (AECI) do MEC, em reunião realizada
em 2016 no sentido de encaminhar ofício solicitando as informações necessárias à definição do
procedimento a ser adotado com vistas à baixa do saldo mencionado, forneceu aos representantes da
SAA uma minuta de ofício a ser enviado à SPU/DF. De posse do material que lhes foi entregue, ficaram
de levá-lo para as providências devidas.
Cumpre informar que foi constituído Grupo de Trabalho pela SAA com o objetivo de levantar
a situação dos CAICs no tocante a sua localização, custo da obra por unidade construída e a situação
atual dos imóveis. A tentativa de levantamento completo dos dados não foi bem-sucedida, de vez que
não foi possível chegar à obtenção dos dados conclusivos que pudessem esclarecer analiticamente a
destinação de recursos, por unidade edificada (conta corrente específica na conta contábil), do
montante registrado na conta contábil referente a “Obras em Andamento”. À época, os pagamentos à
empresa construtora eram realizados por meio de lotes e não individualmente por unidade construída,
o que impediu, por conseguinte, a segregação dos valores efetivamente pagos por unidade, tendo sido
apropriado pelo valor global em apenas uma conta corrente, em vez de registrados por esta via, mas
individualmente.

h) Intangíveis
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade
pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição
ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida
útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de
sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).
Alguns sistemas corporativos desenvolvidos institucionalmente5:
O Simec é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento
das propostas on-line do governo federal na área da educação. É no Simec que os gestores verificam o
andamento dos Planos de Ações Articuladas em suas cidades.
O e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação
superior no Brasil. Todos os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de
5

Informações extraídas do Portal do MEC: http://portal.mec.gov.br.
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educação superior e de autorização, renovação e reconhecimento de cursos, além dos processos de
aditamento, que são modificações de processos, serão feitos pelo e-MEC.
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério
da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos
participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Na Secretaria Executiva, a maioria dos intangíveis referem-se a Softwares, tanto de vida útil
definida, os chamados softwares de prateleira, quanto de vida útil indefinida, que se referem aos
sistemas desenvolvidos institucionalmente. Em 2017, foi realizada a reclassificação, embora a
mensuração e avaliação ainda não foram iniciadas, assim como a amortização dos intangíveis de vida
útil definida. O total registrado no Balanço Patrimonial da SE/MEC é de R$ 106.076.106,19.

i) Amortização Ativo Intangível
O cálculo da amortização nos órgãos da Administração Pública direta, autarquias e fundações
públicas será realizado pelo sistema de controle patrimonial de cada órgão, seguindo as orientações e
critérios estabelecido pela macrofunção 02.03.30 do Manual Siafi que trata da Depreciação,
Amortização e Exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e Fundações Públicas.
Na Secretaria Executiva do MEC, a unidade responsável pelo cálculo da amortização das
unidades sediadas em Brasília é a DTI. Conforme mencionado no item anterior em 2017, foi realizada
a reclassificação, embora a mensuração e avaliação ainda não foram iniciadas, assim como a
amortização dos intangíveis de vida útil definida. Em reunião realizada em 01/08/2017 com a Setorial
Contábil/CGF/SPO a equipe da DTI informou que seria possível efetuar um levantamento dos
contratos dos Sistemas Educacionais no período de 2009 até o 2017, como também estimar o custo de
elaboração dos sistemas, por meio do cálculo dos valores dos contratos rateado pelos sistemas
relacionados aos exercícios de 2016 e 2017. Estima-se que em 2018 se iniciará o processo de
mensuração/avaliação, para posteriormente, proceder ao cálculo e ao respectivo registro da
amortização dos ativos intangíveis do órgão.

j) Depreciação de bens imóveis cadastrados no SPIUnet
A vida útil é definida com base no laudo de avaliação específica ou, na sua ausência, por
parâmetros predefinidos pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) segundo a natureza e as
características dos bens imóveis. Nos casos de bens reavaliados, independentemente do fundamento, a
depreciação acumulada deve ser zerada e reiniciada a partir do novo valor. O valor depreciado dos bens
imóveis da Secretaria Executiva é apurado mensal e automaticamente pelo Sistema de Gerenciamento
de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), utilizando-se, para tanto, o Método da Parábola de
Kuentzle, e a depreciação será iniciada no mesmo dia em que o bem for colocado em condições de uso.
O cálculo da depreciação dos bens imóveis está sob a responsabilidade da Secretaria de
Patrimônio da União (SPU) do Ministério do Planejamento e é efetuado automaticamente pelo
SPIUNet, com base na relação de bens nele cadastrados. Os procedimentos adotados tem por referência
os dispositivos das macrofunções 02.03.30 e 02.03.35, combinadas com a Portaria Conjunta STN/SPU
nº 703/2014, que dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais para mensuração, atualização,
reavaliação e depreciação dos bens imóveis da União, autarquias, e fundações públicas federais e a
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Instrução Normativa - SPU nº 1/2014, que dispõe sobre as diretrizes de avaliação dos imóveis da União
ou de seu interesse, bem como define os parâmetros técnicos de avaliação para cobrança em razão de
sua utilização.
As contas contabilizadas são a 33311.02.00 - Depreciação de Bens Imóveis, a débito, em
contrapartida da conta de 12381.02.00 - Depreciação Acumulada - Bens Imóveis, a crédito, tendo como
conta-corrente cada conta de bem imóvel de uso especial. O cálculo automático da depreciação para
os órgãos da administração pública federal direta e indireta, iniciou-se em dezembro de 2014 pela
SPU/MPOG, de acordo com a base de dados do SPIUNet, e o registro no Siafi é feito pela
CCONT/STN.

k) Depreciação de bens móveis
A macrofunção 02.03.30 do Manual Siafi trata da Depreciação, Amortização e Exaustão na
Administração Direta da União, Autarquias e Fundações Públicas. Aborda os aspectos teóricos, os
procedimentos técnicos e operacionais para estimar a vida útil econômica dos ativos, a metodologia de
cálculo da depreciação, as taxas utilizadas para o respectivo cálculo, a metodologia adotada para
realização da avaliação, da mensuração e da redução ao valor recuperável de ativos, assim como o
estabelecimento do método das quotas constantes, como forma de padronização de procedimentos nos
órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta.
Na Secretaria Executiva, a unidade responsável pelo cálculo da depreciação dos bens móveis
das unidades sediadas em Brasília6 é o Serviço de Patrimônio da Coordenação Geral de Serviços
Logísticos; e o registro no Siafi é efetuado pela SAA, UG 150002/1. As contas contabilizadas são a
33311.01.00 - Depreciação de Bens Móveis, a débito, em contrapartida da conta 12381.01.00 Depreciação Acumulada - Bens Móveis, a crédito, tendo como conta-corrente cada conta de bem
móvel.
Cabe mencionar que o cálculo da depreciação foi efetuado regularmente pelo Serviço de
Patrimônio e registrado pela SAA até o mês de agosto de 2016. De acordo com justificativas
apresentadas à Setorial Contábil pela SAA, em função de inconsistências constatadas no inventário
realizado em 2015, os saldos das contas do Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMB)
apresentaram divergências com os saldos contábeis registrados no Siafi. Em reunião realizada em
13/12/2017 com a Setorial Contábil/CGF/SPO a equipe da SAA informou que o inventário não foi
concluído em 2017. Deste modo, o cálculo e registro da depreciação o qual foi efetuado,
respectivamente, pelo Serviço de Patrimônio e pela SAA até o mês de agosto de 2016 será retomado
“após a atualização dos saldos das contas do RMB, com a finalização do inventário, iniciado em 2016”.

l) Passivos Circulantes e Não Circulantes
As obrigações da SE/MEC são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos financeiros. Os passivos circulante e não circulante
apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, fornecedores e
6

As duas unidades pertencentes à Administração Direta sediadas no estado do Rio de Janeiro constituem UPCs
independentes para elaboração do Relatório de Gestão. São elas: Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES, UG
152005/1) e Instituto Benjamin Constant (IBC, UG 152004/1).
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contas a pagar, empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais, valores restituíveis, e demais
obrigações.
No Curto Prazo, resta ainda uma quitação a ser feita, cujos recursos orçamentários foram
consignados na LOA de 2017, na ação 0283 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida
Contratual Interna, na Unidade Orçamentária 26101 (Administração Direta), no total de R$
5.423.591,00 (R$ 4.015.088,00 - Amortização da Dívida e R$ 1.408.503,00 – Juros e Encargos da
Dívida). Tão logo ocorra a quitação do montante acima, será providenciada a regularização/baixa dos
saldos que permanecem registrados indevidamente na UG 150014/1 (SPO), antiga unidade responsável
pela execução orçamentária e financeira, antes da criação da UGE 150002/1 (SAA).
No Longo Prazo, cabe destacar que o saldo registrado na UG 150014/1 na conta de
Empréstimos e Financiamentos, no total de R$ 23.720.119,63, refere-se a dívidas contraídas na década
de 1990. Segundo informações da unidade, o saldo registrado é indevido pelo fato de que, à época, a
rotina do sistema não efetuava a baixa da conta de obrigação concomitantemente à realização dos
pagamentos, como ocorre atualmente. Solicitações foram feitas pela Setorial Contábil à unidade, em
2017, para análise dos processos físicos a fim de providenciar a baixa. No quadro do Balanço
Patrimonial referente a Saldo dos Atos Potenciais, permanece pendente de regularização também o
valor de R$ 7.151.590,00 registrado na conta de Obrigações Contratuais a Executar/Liberar - Acordo:
Transferências de Recursos para Organismos Internacionais.

Quadro – Relação de unidades integrantes da UPC (Secretaria Executiva)
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UG
150002
150003
150004
150007
150011
150014
150016
150019
150028
152389
152390
152734

DESCRIÇÃO
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Setorial de Contabilidade do MEC
Diretoria de Tecnologia da Informação
Conselho Nacional de Educação
Secretaria de Educação Superior
Subsecretaria de Planejamento de Orçamento
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Secretaria de Educação Básica
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
Coordenação-Geral de Suporte a Gestão Orçamentária

SIGLA UG Executora
SAA
Sim
Não
DTI
Não
CNE
Não
Sesu
Sim
SPO
Sim
Setec
Sim
SEB
Sim
Secadi
Sim
Sase
Sim
Seres
Sim
CGSO
Sim

Fonte: Elaboração própria.

Sistemática de apuração de custos no âmbito do MEC
O Sistema de Custos do Governo Federal foi instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), por meio da Portaria nº 157, de 09 de março de 2011, visando evidenciar os custos dos
programas e das unidades da administração pública federal, sendo estruturado sob a forma de um
subsistema organizacional da Administração Pública Federal brasileira e vinculado ao Sistema de
Contabilidade Federal.
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Integram o Sistema:
• A STN, como órgão central; e
• Os órgãos setoriais (unidades de gestão interna dos Ministérios e da Advocacia Geral da União
– AGU)
Como produto da implantação do Sistema de Custos do Governo Federal, foi instituído o
Sistema de Informação de Custos do Governo Federal (SIC), sistema informatizado que tem por
objetivo subsidiar decisões governamentais e organizacionais que conduzam à alocação mais eficiente
do gasto público. A implantação do SIC atende ainda ao disposto no art. 50, § 3º da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina que a
Administração Pública mantenha “sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial”. O SIC é um sistema do tipo Data Warehouse, que
agrega dados dos sistemas estruturantes da administração pública federal, tais como SIAPE, SIAFI,
SIGPlan e SIOP, para a geração de informações de custos. A partir de 2015 o sistema foi incorporado
à plataforma do Tesouro Gerencial.
Segundo a supracitada Portaria STN nº 157/2011, os órgãos setoriais são responsáveis pelo
acompanhamento de custos no SIC. Nesse sentido, o MEC tem adotado diversas iniciativas com o
intuito viabilizar a realização deste acompanhamento. Dentre essas iniciativas, destaca-se a criação,
pela Portaria SE/MEC nº 1.749, de 28 de dezembro de 2011, do Órgão Setorial do Sistema de Custos
do MEC, tendo como competências, dentre outras, a apuração de custos dos projetos e atividades no
âmbito do Ministério, o apoio ao órgão central do Sistema de Custos do Governo Federal, a elaboração
e análise de relatórios extraídos do SIC e a promoção e disseminação das informações de custos nas
suas entidades vinculadas.
Com o advento deste instrumento normativo, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do
MEC passou a desempenhar a função de setorial de custos de órgão superior do MEC, sendo
responsável pelo acompanhamento e orientação das suas unidades vinculadas.
Cabe ressaltar que o MEC possui uma grande diversidade de unidades vinculadas, composta
por 150 Unidades Orçamentárias (universidades, institutos federais, empresas públicas, hospitais
universitários e outras) distribuídas em 982 unidades gestoras executoras ativas (números atualizados
em 21/09/2017). Diante desta complexa estrutura de órgãos e entidades, este Ministério publicou a
Portaria SE/MEC nº 135, de 23 de janeiro de 2014, que criou Grupo de Trabalho (GT) encarregado de
discutir as diretrizes de implementação do Sistema de Custos no âmbito do MEC, tendo como
integrantes representantes do próprio Ministério, do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento
e Administração das Universidades Federais (Forplad), do Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Planejamento e Administração dos Institutos Federais (Forplan), e do Fórum Nacional dos Diretores
de Contabilidade e Finanças das Universidades Federais Brasileiras (FONDCF).
A partir da adoção desses mecanismos formais, foram realizadas, no decorrer do ano de 2014,
reuniões com os membros do GT. Além dos membros do GT, as reuniões sempre contaram com a
presença de servidores do órgão central de custos/STN, da Secretaria de Orçamento Federal
(SOF/MPOG) e do Consultor da Fundação Getúlio Vargas/FGV, professor Dr. Nelson Machado.
Como deliberação do GT, foi designado um grupo de cinco unidades para atuar como unidadespiloto no estudo, criação, e implantação de uma metodologia de mensuração de custos, de forma que
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seja possível harmonizá-la segundo a realidade das unidades da administração indireta vinculadas ao
MEC (universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia).
Em virtude de sua ativa ação no acompanhamento de custos no âmbito de sua área de atuação,
verificada pela implementação das iniciativas de ordem formal e práticas aqui elencadas, o MEC foi
convidado a participar do IV Congresso Internacional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto
Público, realizado em novembro de 2014, em Brasília-DF, na qual fez duas exposições: a primeira foi
mostrar a atuação da Setorial de Custos do MEC; na segunda exposição, a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN), uma das cinco unidades piloto, fez uma apresentação sobre o processo
de integração do Sistema de Patrimônio, Administração e Contratos-SIPAC/UFRN com o Sistema de
Custos do Governo Federal.
Apesar dos avanços empreendidos até o exercício de 2014, e de reconhecer a importância do
SIC, em 2017 não foram efetivadas ações significativas quanto à sistemática de apuração de custos no
âmbito deste Ministério da Educação.

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/1964 e notas explicativas
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº
4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei Complementar nº
101/2000 (LRF). Abrangem também as NBCASP (Resoluções do CFC nº 1.134 a 1.137/2008 e nº
1.366/2011) (NBC T 16.6 R1 e 16.7 a 16.11); as NBC TSP (Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 01 a
10)7; as instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª
edição; a estrutura proposta no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) (Portaria STN nº
700/2014), bem como o Manual SIAFI8, que contém orientações e procedimentos específicos por
assunto.
As NBC TSP citadas acima guardam correlação com as International Public Sector Accounting
Standards (IPSAS), tendo em vista que o Brasil é um dos países signatários da convergência às normas
internacionais.
As demonstrações contábeis apresentadas neste item foram extraídas do Siafi Web, pela
transação “Demonstrativos”, do órgão 26000 (subordinado) que contempla todas as unidades da
administração direta, exceto o IBC, UG 152004/1 e o INES, UG 152005/1, uma vez que elas
constituem UPC independentes para a elaboração do seu próprio Relatório de Gestão, nos termos da
Decisão Normativa (DN) – TCU nº 161, de 01/11/2017.
No modelo PCASP, é possível a apuração dos seguintes resultados:
I.

Patrimonial: origem (DVP x BP);

II. Orçamentário: origem (BO); e

7

Informações disponíveis em: http://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
Informações adaptadas. Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/balanco-geral-da-uniao [DCON 2º Trimestre de
2017]
8
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III. Financeiro: origem (BF e DFC).

a) Resultado patrimonial
A apuração do resultado patrimonial consiste na confrontação das variações patrimoniais
aumentativas (VPA) com as variações patrimoniais diminutivas (VPD) constantes da Demonstração
das Variações Patrimoniais. A DVP evidencia as alterações (mutações) verificadas no patrimônio,
resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício
que passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial.
As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o MEC
e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de competência.
A exceção se refere às receitas tributárias e às transferências recebidas, que seguem a lógica do regime
de caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP, em atendimento à Lei nº 4.320/1964.
As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios
econômicos para o MEC, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de
passivos, seguindo a lógica do regime de competência. A exceção se refere às despesas oriundas da
restituição de receitas tributárias e às transferências concedidas, que seguem a lógica do regime de
caixa, o que é permitido de acordo com o modelo PCASP, em atendimento à Lei nº 4.320/1964.
A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida
a uma conta de apuração. Após esse processo, o resultado obtido é transferido para conta de
Superávit/Déficit do Exercício, evidenciada no Patrimônio Líquido do órgão. O detalhamento do
confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais. Com função
semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado, o resultado patrimonial
apurado não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado
promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais do órgão.

b) Resultado financeiro
O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e
extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do órgão. Pelo
Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Esse resultado não deve ser
confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Pela
observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), que apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica
em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.
A DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da
utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Sua análise permite a comparação dos
fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo,
permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para
investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.
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c) Resultado orçamentário
O regime orçamentário da União segue o disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo,
pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente
empenhadas.
O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as
despesas orçamentárias empenhadas, não se computando, portanto, as despesas liquidadas e as
despesas pagas, em atendimento ao art. 35 supracitado. O superávit/déficit é apresentado diretamente
no Balanço Orçamentário. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do
Balanço Orçamentário; enquanto que o superávit é apresentado junto às despesas.
As colunas de “Previsão Inicial” e “Previsão Atualizada” da Receita conterão os valores
correspondentes às receitas próprias9 ou aos decorrentes de recursos vinculados a despesas específicas,
fundo ou órgão, consignados na LOA.
Estudos da STN apontam que “o balanço orçamentário é estruturado para atender a um “ente
público” e não para demonstrar as movimentações de créditos, pois os valores concedidos são iguais
aos valores recebidos entre as unidades que compõem o ente. Entende-se por “ente”: União (OFSS),
estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, a concepção de ente pode gerar confusão no BO de
órgãos e UGs, pois não apresentará os valores da coluna “Dotação Inicial” e “Dotação Atualizada”,
exceto receitas próprias ou recursos vinculados, como é o caso (MEC x FNDE x FIES x SalárioEducação). Caso o órgão não possua essas duas origens de receita, o BO demonstrará apenas a
execução do crédito, visualizada na coluna de “Despesas Empenhadas”.
Os valores recebidos pelas universidades e institutos, por exemplo, provenientes do MEC ou
de outros órgãos, não são mais visualizados no “BO”, na coluna “Previsão Atualizada” da Receita,
desde 2011, quando foi reformulada a sua estrutura pela STN. A justificativa para retirada da
movimentação de créditos do Balanço Orçamentário foi a de que “crédito” e “dotação” não são
sinônimos. Esta, corresponde aos valores fixados na LOA; enquanto aqueles correspondem aos valores
movimentados pela execução orçamentária (dentro de um mesmo ente). Para identificar os créditos
recebidos de outros órgãos não pertencentes à estrutura do MEC, deve-se gerar um relatório gerencial
sobre “Movimentação Orçamentária”. Portanto, os créditos recebidos ou concedidos não são
adicionados ou deduzidos da coluna “Previsão Atualizada”.
Cabe ressaltar que o total da “Despesa Empenhada” superior ao total da “Dotação Inicial” ou
“Dotação Atualizada” pode acontecer em qualquer órgão e não representa um erro. Significa que, além
do seu próprio orçamento, o órgão executou (empenhou) despesas com o orçamento de outros órgãos,
por meio do recebimento de créditos orçamentários.
Os demonstrativos serão apresentados na seguinte sequência, acompanhados das respectivas
revisões analíticas:
a) Balanço Orçamentário + Restos a Pagar;
b) Balanço Financeiro;
c) Demonstração dos Fluxos de Caixa;

9

As receitas próprias compreendem as receitas arrecadadas diretamente pelos órgãos decorrentes do seu esforço
institucional. Incluem doações financeiras de diversas origens; prestação de serviços; refeições dos restaurantes
universitários; inscrições em cursos; venda de livros; comercialização de hortifrutigranjeiros; doces, queijos etc.
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d) Balanço Patrimonial;
e) Demonstração das Variações Patrimoniais.

REVISÃO ANALÍTICA E NOTAS EXPLICATIVAS
A análise dos dados de cada demonstrativo foi feita com base no instrumento da “Revisão
Analítica”, considerando os valores e/ou percentuais mais relevantes em função da materialidade e/ou
da importância do item ou conta contábil das unidades da administração direta integrantes da UPC
(SE), por meio da análise horizontal e vertical e interdemonstrativos (identificação da contrapartida
dos registros - análise cruzada).
A análise considerou, nos demonstrativos, os saldos das contas contábeis da UPC que agrega
as unidades da administração direta sediadas em Brasília, excetuando-se o Instituto Nacional de
Educação de Surdos (Ines) – RJ (UG 152005/1) e o Instituto Benjamin Constant (IBC) – RJ (UG
152004/1), que farão as devidas análises e enviarão seu respectivo Relatório de Gestão diretamente
para o TCU, conforme as disposições da DN – TCU nº 161, de 01/11/2017.
Os quadros referentes ao Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Demonstrações dos
Fluxos de Caixa; Balanço Patrimonial; e Demonstrações das Variações Patrimoniais o exercício estão
disponíveis no documento Quadros sobre o desempenho financeiro e informações contábeis do
Ministério da Educação (Anexo 04).
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CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE
CONTROLE
Neste item são apresentadas as informações sobre as demandas dos órgãos de controle externo
e interno direcionadas ao Ministério da Educação (MEC) e suas unidades consolidadas; as medidas
administrativas adotadas pelo MEC para apuração de responsabilidade por dano ao erário; a
demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações conforme disposto na Lei
8.666/1993; a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da
folha de pagamento; e informações sobre ações de publicidade e propaganda.

Tratamento de determinações e recomendações do TCU
No MEC não há sistema específico para controle e acompanhamento das demandas do Tribunal
de Contas da União (TCU). Cabe a cada setor o controle das determinações e recomendações de sua
responsabilidade de forma manual e de acordo com seu recebimento. Como proposta para
aprimoramento de acompanhamento, estabelecimento de prazos para atendimento, criação e definição
de fluxo tem-se avaliado a elaboração de sistema interno.
Em 2017, especificamente em relação à gestão de pessoas, foi encaminhada demanda para que
5 servidores que trabalham nessa área efetuassem cadastro no Sistema de Atos de Pessoal (e-Pessoal)
do TCU. Por meio desse sistema, o TCU efetua o registro de indícios verificados para que sejam
prestados os esclarecimentos devidos. O acompanhamento junto ao sistema deve ser diário.
Dos indícios indicados no ano de 2017, 42 foram arquivados, com a prestação de
esclarecimentos e 33 esclarecimentos foram encaminhados e estão aguardando análise. Em 2017,
demanda referente à Gestão de Pessoas, que está em fase de cumprimento, apresenta justificativa
constante no quadro a seguir.

Quadro – Acórdão 1.947/2017 – Plenário; item trilhas de auditoria (SAA/SE)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Trilhas de
Ofício 278-92/2016014.980/2015-0
1.947/2017-Plenário
17/03/2017
Auditoria
TCU/Sefip
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos/Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Descrição da determinação/recomendação
Apurar indícios de acumulação de cargos, bem como averiguar servidores que receberam acima do teto constitucional.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
No que diz respeito à acumulação de cargos, foi efetivada a apuração dos casos apontados nas Trilhas de Auditoria e foi
encaminhado o Oficio 223/2017/DCC/COLEP/CGGP/SAA-MEC, de 14/9/2017. Encontra-se em andamento a
averiguação dos servidores que receberam, acima do teto constitucional nos autos do Processo Administrativo
23000.011130/2017-20.
Processo

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, exercício 2017.
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Com relação a licitações e contratos, foram recepcionados alguns acórdãos e ofícios do TCU
com determinações e/ou recomendações quanto aos processos de contratações que
administrativamente são conduzidos pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos (SAA),
especificamente pela Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, havendo alguns de interesse da
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI). Não foram recebidos acórdãos decorrentes do
julgamento de contas anuais de exercícios anteriores.

Quadro – Acórdão 1.906/2017 – Plenário; item b.1 (SAA/SE)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Ofício
0748/2017-SEFTI,
de
23000.033331/2017-88
1.906/2017 - Plenário
b.1
17/8/2017
16/8/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria-Executiva
Descrição da determinação/recomendação
Proibição de novas adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do PE SRP nº 1/2017, até que o Tribunal decida
sobre o mérito da questão suscitada na Representação da Unidade Técnica; Suspensão da execução do Contrato nº
21/2017, com abstenção de emissão de ordens de serviço e de pagamentos relacionados; e manifestação sobre as
irregularidades apontadas.
Medidas adotadas
Em atenção à solicitação contida no Despacho 2, Documento SEI n° 0953249, informa-se que a empresa XYS Tecnologia
Ltda., apresentou a Apólice de Seguro Garantia nº 07-0775-0199947, Documento SEI n° 0634919, no valor de R$
877.584,20 referente ao Contrato nº 21/2017, com vigência até 7/7/2018.
No que se refere à possibilidade de sua retenção (da Garantia), nos termos propostos pela Diretoria de Tecnologia da
Informação, no Memorando nº 34/2018/CRTI/DTI/DTI, Documento SEI n° 0952998, salienta-se que, considerando os
relatos apostos pela área gestora do Contrato em comento, bem como, o teor do Despacho do “TC 015.077/2017-9”,
este do Ministro Substituto do Tribunal de Contas da União, TCU, juntamente com o Relatório que o
acompanha, elaborado pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, Sefti/TCU, Documento SEI n°
0789510, sugere-se aguardar o julgamento definitivo da matéria, pela Corte Administrativa, antes de se liberar a Garantia.
Acrescenta-se, ainda, que no intuito de resguardar a Administração de qualquer prejuízo ou dano ao Erário, notificou-se
a Seguradora JMalucelli acerca da instauração do Processo TC 015.0777/2017-9, pelo TCU, conforme se depreende da
leitura do Ofício nº 22/2018/GAB/CGLC/SAA-MEC, Documento SEI n° 0954096.
Processo

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, exercício 2017.

Quadro – Processo TC nº 004.163/2017-6; item 1 (SAA/SE)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Ofício 0097/2017 – TCU – SEFTI, de
23000.016018/2017-85
1
17/4/2017
11/4/2017; Processo TC nº 004.163/2017-6
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria-Executiva
Descrição da determinação/recomendação
Considerando as alegações da representação, o Egrégio Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do Despacho da
Excelentíssima Relatora junto ao Processo TC 004.163/2017-6, com vistas a realizar melhor análise do mérito, adotou
medidas preliminares, que incluem diligência e oitiva junto ao MEC, para manifestação quanto:
 Fatos apontados, em especial quanto às razões que entendeu que os atestados apresentados foram capazes de
comprovar aptidão;
 Caracterização de situação de perigo de demora reverso; e
 Tempo considerável para realizar nova licitação, em caso de o TCU desconstituir os atos do atual certame.
A manifestação da Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação, do Tribunal de Contas da União – TCU,
em seu exame técnico, faz referência aos 23 (vinte e três) Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela empresa
Memora, dos quais aquela equipe deflagrou análise em 13 (treze), por assim entender que a equipe técnica do MEC não
considerou os demais, para fins de comprovação de aptidão. Durante a fase de habilitação, o MEC só considerou para
Processo
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efeitos de comprovação, os seguintes atestados: Companhia Docas de São Sebastião, Tribunal de Contas da União,
Ministério da Saúde, CAESB, Ibama, Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, Supremo Tribunal Federal,
SEBRAE, CAPES, VALEC, DNIT e FUNASA.
Medidas adotadas
Área Técnica DTI apresentou justificativas constantes no Memorando 485 Documento, SEI n° 0654039, encaminhadas
ao TCU por meio do Ofício n° 254/2017/CHEFIAGAB/SE/SE-MEC, de 2/5/2017, que foram aceitas pelo TCU.
Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, exercício 2017.

Quadro – Processo TC nº 006.631/2017-7 (SAA/SE)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Ofício 0105/2017 TCU – SEFTI, de 17/4/2017;
23000.016012/2017-16
17/4/2017
Processo TC nº 006.631/2017-7
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria-Executiva
Descrição da determinação/recomendação
Sefti, autora da representação, identificou a ausência de justificativas para exclusão de cláusula de habilitaçãoeconômico-financeira e solicitou explicações a respeito da modificação do Edital, Documento SEI n° 0638069. Foi
determinada cautelarmente a suspensão da continuidade do Pregão Eletrônico SRP n° 9/2017 e de todos os atos dele
decorrentes, como a assinatura de contrato decorrente da ARP n° 3/2017.
Medidas adotadas
DTI apresentou justificativas, Documento SEI n° 0645518, e revogou o Pregão Eletrônico SRP nº 9/2017, Documento
SEI n° 0713644.
Processo

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, exercício 2017.

Quadro – Acórdão 10.469/2017 – 1ª Câmara; item 1.6 (SAA/SE)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
10.469/2017 – 1ª
Ofício 2002/2017 TCU SELOG, de
23000.048074/2017-89
1.6
12/12/2017
Câmara
4/12/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria-Executiva
Descrição da determinação/recomendação
Trata-se de recomendações ao PE n° 18/2017 que trata de contratação de serviços de revisão de textos. Abaixo os itens
do acórdão 10.469/2017 – 1ª Câmara.
“1.6.1.1. anule o Pregão Eletrônico n° 18/2017, uma vez constatada afronta ao art. 6° da IN SLTI N° 2/2008, vigente à
época da deflagração do certame e a inobservância do princípio da adequada motivação dos atos administrativos;
1.6.1.2. caso venha a iniciar novo(s) procedimento(s) licitatório(s) para contratação(ões) de revisores de texto ou de outros
postos de serviço que reflitam as reais atribuições desempenhadas, adote providências no sentido de motivar
adequadamente a contratação pretendida, observados os requisitos referentes ao adequado planejamento da contratação,
nos termos da IN-MP N° 5/2017, sopesado o atual momento de déficit das contas públicas, que impõe a adoção de
medidas austeras pelos gestores, bem como a quantidade de postos necessários em função da demanda de serviço e os
salários condizentes com as atividades desempenhadas pelos profissionais alocados, demonstrando os ganhos em
eficiência que justifiquem a contratação;
1.6.1.3. caso venha a iniciar novo procedimento licitatório para a contratação de objeto semelhante, elabore e inclua
mecanismos que possam apurar e registrar, de modo quantitativo e qualitativo, o desempenho dos profissionais alocados
no contrato, em atendimento também à jurisprudência do TCU (Acórdãos-TCU 3.023/2016-Plenário. Relator Ministro
Benjamin Zymler; 5.157/2015-1ª Câmara, Relator Ministro José Múcio Monteiro e 3.489/2014-Plenário. Relator Ministro
Marcos Bemquerer);
1.6.1.4. caso seja necessária a manutenção do contrato emergencial vigente 33/2017, firmado com a empresa Plansul
Planejamento e Consultoria Ltda. (CNPJ 78.533.312/0001-58), que deverá vigorar até a instauração imediata e conclusão
de novo certame para a contratação, condicione sua continuidade à renegociação dos valores praticados para os postos de
revisores de texto, com base nas melhores propostas obtidas no Pregão Eletrônico 18/2017; e
1.6.1.5. informe, em trinta dias a contar da ciência da decisão do Tribunal, as providências adotadas ou plano de trabalho
contendo as providências que pretende adotar com vistas ao cumprimento das determinações supra;”
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Medidas adotadas
1.6.1.1 – Ação – Pregão Eletrônico nº 18/2017 foi anulado, conforme Ata, Documento SEI n° 0952764;
1.6.1.2 – Ação – Foram iniciados os estudos para o adequado planejamento da nova contratação, bem como para definição
dos quantitativos de postos em função da demanda dos serviços, nos termos da IN/MP N° 5/2017, processo nº
23000.002336/2018-40;
1.6.1.3 – Ação – O novo processo licitatório seguirá o devido planejamento da contratação, constando, dele, mecanismos
capazes de apurar e registrar, de modo quantitativo e qualitativo, o desempenho dos profissionais alocados no contrato,
conforme disposições da IN/MP N° 5/2017;
1.6.1.4 – Ação – Foram renegociados os valores do contrato em vigor, e oficiados por meio do Ofício
15/2018/GAB/CGLC/SAA-MEC, de 9/1/2018, Documento SEI n° 0950125.
1.6.1.5 – Ação – Foi respondido por meio do Ofício 26, Documento SEI n° 0953358.
Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos e da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício
2017.

Quadro – Acórdão 10.292/2017 – 1ª Câmara; item 1.7 (SAA/SE)
Processo
23000.032313/2017-89

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
10.292/2017 – 1ª Câmara
1.7
Ofício 1955/2017 TCU SELOG, 22/11/2017
4/12/2018
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

Secretaria-Executiva
Descrição da determinação/recomendação
Determinações: ao Ministério da Educação (MEC), considerando a necessidade de correções no plano de trabalho em atendimento
ao disposto no art. 6° da IN SLTl N° 2/2008, que:
a) fixe a vigência do contrato decorrente do pregão eletrônico 17/2017 em doze meses, condicionando a sua prorrogação à (ao):
a. l) revisão do plano de trabalho, de maneira a torna-lo completo, incluindo estudo que correlaciona demanda de serviços e o
quantitativo de postos;
a.2) revisão da quantidade de postos contratada a partir do plano de trabalho ajustado, refletindo as reais necessidades da
administração; e
a.3) desenvolvimento e inclusão de mecanismos que possam apurar e registrar, de modo quantitativo e qualitativo, o desempenho
dos profissionais alocados no contrato, em atendimento também à jurisprudência do TCU (Acórdãos-TCU n° 3.023/2016Plenário, Relator Ministro Bçnjamin Zymler; 5.157/2015-P Câmara, Relator Ministro José Múcb Monteiro e n° 3.489/2014Ptenárb, Relator Ministro Marcos Bemquerer; e
b) informe, no prazo de 90 (noventa) dias as providências adotadas com vistas a dar cumprimento às determinações supra.
Medidas adotadas
1.7 a) Ação – Foi celebrado o Contrato n° 7/2017, Documento SEI n° 0967930 com vigência de 2/3/2018 a 2/3/2019, e com
base no Acórdão n° 10.292/2017 – 1ª Câmara, a prorrogação está condicionada à conclusão das seguintes ações:
a.1) Ação – Foram iniciados novos estudos a fim de que se possa, com maior exatidão, correlacionar a demanda dos serviços
com o quantitativo de postos de trabalho, e, assim, revisar o plano de trabalho. Processo nº 23000.048494/2017-65.
a.2) Ação – Após revisão do plano de trabalho o quantitativo de postos contratado será ajustado de acordo com as necessidades
do Ministério.
a3) Ação – Com base nos estudos realizados, serão desenvolvidos e incluídos ao contrato mecanismos que apurem de modo
quantitativo e qualitativo, o desempenho dos profissionais alocados no contrato. Em cumprimento ao prazo determinado, será
encaminhado ofício ao TCU, até 1/3/2018, informando as providências adotadas.
Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos e da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício
2017.

A DTI foi destinatária de determinações/recomendações do TCU, conforme detalhamento
abaixo:

Quadro – Acórdão 2.600/2017 – Plenário; item 9.3 (DTI)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
2600/2017-TCU Plenário
9.3
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação-MEC
Descrição da determinação/recomendação
Processo
TC 033.050/2016
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9.3 “determinar ao Ministério da Educação que não permita novas adesões à ARP 43/2016, tendo em vista que o objeto
da contratação reflete necessidades especiais do órgão, inclusive com a indicação de marca”
Síntese da providência adotada
Antes mesmo de ser exarado o Acórdão 2.600/2017-Plenário, a DTI foi notificada pelo Tribunal de Contas da União, em
15/12/2016, por meio do Ofício 0950/2016-TCU/Sefti (0490806), para prestar esclarecimentos acerca do Pregão SRP nº
28/2016. Em resposta à solicitação do TCU, dentre os procedimentos adotado, o MEC optou por suspender a possibilidade
de adesão à Ata de Registro de Preços - ARP nº 43/2016, assinada em 14/12/2016, até a manifestação final do Tribunal
de Contas da União – TCU a respeito da representação. Portanto, não houve nenhuma autorização de adesão à ARP ao
longo do contrato. Contudo, até a presente data, não houve decisão de mérito por parte da Corte de Contas.
Fonte: DTI/SE/MEC.

Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.4 (DTI)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
3164/2014-TCU-Plenário 9.1.4
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti
03/02/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação-MEC
Descrição da determinação/recomendação
Institua no âmbito da Coordenação-Geral de Informática e Telecomunicações políticas e procedimentos padronizados
para monitorar as atividades dos terceirizados, à semelhança das orientações contidas nos itens 6.1.3, 6.2.3, 8.1.1, 8.1.3
e 10.2 da norma para segurança da informação, NBR ISO:IEC 17799:2005, e no item 4.14 do Cobit 4.1 (Políticas e
procedimentos para terceirizados).
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Muitas ações foram planejadas, mais ainda não executadas, devido à falta de pessoal em quantidade suficiente para suprir
a demanda.
Estamos desenvolvendo as seguintes atividades, mas ainda não foram concluídas:
a) atribuição de responsabilidades para a segurança da informação;
b) identificar requisitos de segurança da informação nos acordos de terceiros;
c) planejar e implementar a metodologia de Gestão de Riscos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Falta de pessoal especializado e suficiente.
Processo
TC 014.845/2014-8

Fonte: DTI/SE/MEC.

Quadro – TC 014.845/2014-8; item 9.1.6 (DTI)
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Secretaria Executiva do Ministério da Educação
3243
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
02
TC 014.845/2014-8
9.1.6
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Ministério da Educação-MEC
150002
Descrição da Recomendação
Crie um comitê de direção de TI que envolva pessoas de áreas diversas do Ministério, com poder de decisão em relação
aos investimentos em TI, identificando as necessidades de recursos atuais e futuras e estabelecendo prioridades quanto
aos investimentos, à semelhança das orientações contidas no item PO 4.3 do Cobit 4.1 (Comitê de direção de TI).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Diretoria de Tecnologia da Informação-DTI
095116
Síntese da Providência adotada
Em cumprimento desta determinação, o Ministério da Educação publicou recentemente a Portaria nº 1.959, de 28 de
dezembro de 2016, que institui o Comitê de Governança Digital. O CGD é formado por representantes das Secretarias
finalísticas do MEC. Este Comitê possui como função precípua a promoção do alinhamento estratégico da área de negócio
com a área de Tecnologia da Informação do Ministério.
Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

274

O Comitê Executivo de TI do MEC, formalizado pela Portaria de n° 2334, de 02 de setembro de 2015, é formado pelos
Diretores de Tecnologia da Informação das Vinculadas do Ministério da Educação (CAPES, INEP, FNDE e EBSERH),
e desempenha papel importante perante o órgão. Dentre um dos mais importantes, destacamos definir mecanismos de
racionalização de gastos e de apropriação de custos na aplicação de recursos em tecnologia da informação e comunicação.
Instituído pela Portaria de n° 942, de 22 de junho de 2012, o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações é
formado pelas Chefias de Gabinete das Secretarias finalísticas do Ministério da Educação. Possui como Gestor de
Segurança o Diretor de Tecnologia da Informação do MEC e possui como principais premissas o fornecimento de
direcionamento estratégico para orientar as ações de segurança da informação da instituição.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor
Esta demanda está sendo executada de acordo com as Diretrizes emanadas da Estratégia de Governança Digital (EGD) e
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Fonte: DTI/SE/MEC.

Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.7 (DTI)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
3164/2014-TCU-Plenário 9.1.7
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti 03/02/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação-MEC
Descrição da determinação/recomendação
Avalie a estrutura de pessoal do setor de TI, de modo a dotá-lo de servidores ocupantes de cargos efetivos em quantidade
suficiente, capacitados e treinados para exercer as atividades estratégicas e sensíveis, sobretudo as de gestão
(planejamento, coordenação, organização, supervisão e controle), para que a atividade de tecnologia da informação conte
com recursos humanos suficientes e adequados para suportar os objetivos e metas do negócio, em atenção ao Princípio
da Eficiência constante do art. 37, caput, da Constituição Federal, aos arts. 1º, inciso III, e 3º, inciso III, do Decreto nº
5706/2006, e à semelhança das orientações contidas no item PO 4.12 do Cobit 4.1 (Assessoria de TI).
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
As atividades de gestão, especialmente aqueles que possuem caráter estratégico, são executadas por servidores, contudo,
atividades meio e atividades operacionais, devido à falta de pessoal designado para tal fim, são terceirizadas.
Processo
TC 014.845/2014-8

Fonte: DTI/SE/MEC.

Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.9 (DTI)
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Secretaria Executiva do Ministério da Educação
3243
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
04
TC 014.845/2014-8
3164/2014-TCU-Plenário
9.1.9
DE
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Código SIORG
Ministério da Educação-MEC
150002
Descrição da Deliberação
Em observância aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade, realize o planejamento orçamentário da área de
TI, com base nas ações que se pretende desenvolver e de forma alinhada ao Plano Diretor de TI e ao Planejamento
Estratégico a ser elaborado pelo órgão, para que os investimentos de TI proporcionem o aperfeiçoamento do negócio da
instituição, segundo as orientações contidas no item PO 5.3 do Cobit 4.1 (Orçamento de TI), abstendo-se de fazê-lo
simplesmente pelo reajuste do valor orçado no ano anterior.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Diretoria de Tecnologia da Informação-DTI
095116
Síntese da Providência Adotada
A recomendação foi atendida.
http://portal.mec.gov.br/secretaria-executiva/dti.
Fonte: DTI/SE/MEC.
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Quadro – TC 014.845/2014-8; item 9.1.10 (DTI)
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Secretaria Executiva do Ministério da Educação
3243
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
05
TC 014.845/2014-8
9.1.10
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Ministério da Educação-MEC
150002
Descrição da Recomendação
Defina políticas e procedimentos para a promoção, treinamento e contínua avaliação da qualificação profissional do
quadro de pessoal da área de TI, de forma a aperfeiçoar esse quadro, e dos controles internos necessários para que o nível
de excelência desejado seja monitorado e alcançado, conforme dispõe o art. 3º do Decreto nº 5.707/06 e à semelhança
das orientações contidas nos itens PO 7.2 e PO 7.4 do Cobit 4.1 (Competências de Pessoal e Treinamento de Pessoal).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Diretoria de Tecnologia da Informação-DTI
095116
Síntese da providência adotada
Em 2017, não foi possível definir critérios de qualificação profissional, haja vista, não ter sido liberado orçamento para
execução de Plano de Capacitação.
Fonte: DTI/SE/MEC.

Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.9 (DTI)
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Secretaria Executiva do Ministério da Educação
3243
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
06
TC 014.845/2014-8
9.1.13
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Ministério da Educação-MEC
150002
Descrição da Recomendação
Utilize padrões para adquirir bens e serviços de TI que promovam a eficiência, celeridade e conformidade do processo,
alinhando-o às estratégias do setor de TI definidas para o negócio da instituição, com base nas orientações contidas no
item AI 5.1 do Cobit 4.1 (Controle das aquisições).
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Diretoria de Tecnologia da Informação-DTI
095116
Síntese da providência adotada
Em cumprimento desta determinação, o MEC elaborou o Guia de Contratações de Serviços de Tecnologia da
Informação, publicado no portal do MEC.
http://portal.mec.gov.br/secretaria-executiva/dti.
Fonte: DTI/SE/MEC.

Quadro – TC 014.845/2014-8; item 9.1.14 (DTI)
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Secretaria Executiva do Ministério da Educação
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
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Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
TC 014.845/2014-8
9.1.14
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Código SIORG
Ministério da Educação-MEC
150002
Descrição da Recomendação
Estabeleça processo de trabalho formal para contratar bens e serviços de TI que aborde etapas, artefatos, insumos, papéis
e responsabilidades e promova a conformidade, celeridade, economicidade, eficiência e qualidade na elaboração do
produto contratado, à semelhança das orientações contidas nos itens AI5.1 e AI5.3 do Cobit 4.1 (Controle das aquisições
e Seleção de fornecedores);
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
Diretoria de Tecnologia da Informação-DTI
095116
Síntese da providência adotada
Em cumprimento desta determinação, o MEC elaborou o Guia de Contratações de Serviços de Tecnologia da Informação,
publicado no portal do MEC.
http://portal.mec.gov.br/secretaria-executiva/dti.
07

Fonte: DTI/SE/MEC.

Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.15 (DTI)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
3164/2014-TCU-Plenário 9.1.15
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti
03/02/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação-MEC
Descrição da determinação/recomendação
Estabeleça e utilize um processo de gestão de contratos de bens e serviços de TI que aborde aspectos legais, financeiros,
organizacionais, documentais, de níveis de serviço, de segurança, de propriedade intelectual, de penalidades e sanções e
relativos às responsabilidades das partes envolvidas, com o intuito de promover a conformidade, celeridade,
economicidade, eficiência e qualidade na elaboração do produto contratado. Referido processo deverá conter
procedimentos específicos para mudanças e encerramento do contrato, à semelhança das orientações contidas nos itens
AI 5.1 e AI 5.2 do Cobit 4.1 (Controle das aquisições e Gerência de contratos com fornecedores.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Em cumprimento desta determinação, o MEC elaborou o Guia de Contratações de Serviços de Tecnologia da Informação,
publicado no portal do MEC.
http://portal.mec.gov.br/secretaria-executiva/dti.
Processo
TC 014.845/2014-8

Fonte: DTI/SE/MEC.

Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.1.16 (DTI)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
3164/2014-TCU-Plenário 9.1.16
Oficio 0921/2014-TCU/Sefti 03/02/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação-MEC
Descrição da determinação/recomendação
Estabeleça controles internos para a área de TI referentes à proteção, integridade e disponibilidade dos recursos e defina
as responsabilidades de forma a garantir a efetividade e eficiência dos processos de TI e a aderência aos normativos
relacionados. Deverão ser elaborados procedimentos de monitoração e avalição dos controles internos estabelecidos, à
semelhança das orientações contidas no item ME 2.1 do Cobit 4.1 (Monitoração dos Controles Internos)
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Ainda não possuímos previsão para cumprimento desta recomendação.
A falta de pessoal específico e adequado para trabalhar nesta demanda nos impede de cumpri-la.
Processo
TC 014.845/2014-8

Fonte: DTI/SE/MEC.
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Quadro – Acórdão 3.164/2014 – Plenário; item 9.4.7 (DTI)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
3164/2014-TCU-Plenário 9.4.7
OFÍCIO 072077.2014-95
03/02/2014
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria Executiva do Ministério da Educação
Descrição da determinação/recomendação
Elabore e implante uma Política de Cópias de Segurança, no âmbito da Coordenação-Geral de Informática e
Telecomunicações (Ceinf), em conformidade com as necessidades do negócio, com o Plano de Continuidade de Negócio
a ser elaborado pelo órgão e com as orientações contidas no item 10.5.1 da NBR ISO/IEL 17799:2005 e no item DS 11.5
do Cobit 4.1 (Backup e Restauração).
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A Diretoria de Tecnologia possui algumas iniciativas para cumprimento desta determinação, mas ainda não possui
documento estruturado para publicação.
Processo
TC 014.845/2014-8

Fonte: DTI/SE/MEC.

A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase) foi destinatária de
determinações/recomendações do TCU, conforme detalhamento abaixo:

Quadro – Acórdão 3.002/2016 – Plenário; item 9.4 (Sase)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
3002/2016-TCU-Plenário
9.4
Ofício 700/TCU SecexEducação
15/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria Executiva do MEC e Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
Descrição da determinação/recomendação

Processo
030.960/2015-0

9.4. Recomendar ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, e ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira que desenvolvam estratégia para aprimorar e
manter atualizada a plataforma de divulgação das metas do Plano Nacional de Educação denominada PNE em
Movimento, com os indicadores de forma agregada e os detalhamentos que as informações permitirem, com vistas à
efetividade e à tempestividade do monitoramento;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
No ano de 2017, a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase), a partir do Relatório do 1º ciclo de
Monitoramento das Metas do PNE, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), atualizou as informações apresentadas no portal PNE em Movimento, em atendimento ao item 9.4 do
Acórdão nº 3002/2016 do Tribunal de Contas da União.
Fonte: Sase/MEC.

Quadro – Acórdão 618/2014 – Plenário; itens 9.1.3, 9.2.3 e 9.3 (Sase)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Itens
Comunicação expedida
Data da ciência
618/2014-TCU-Plenário
9.1.3; 9.2.3 e 9.3 0fício 2516/2016 SECEX-BA
30/08/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria Executiva do MEC e Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
Descrição da determinação/recomendação
9.1.3. regulamentar os padrões mínimos de qualidade de ensino (art. 4º, IX, da LDB) e definir, a partir desses padrões,
valor mínimo por aluno que assegure ensino de qualidade e sirva de parâmetro orientador da complementação da União
ao Fundeb de cada estado (art. 60, V, do ADCT);
9.2.3. constituam comissão intergovernamental, sob a Presidência da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional
de Educação, com a participação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), para monitorar o
cumprimento da Lei do piso salarial nacional para os profissionais de magistério público da educação básica;
Processo
007.081/2013 8
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9.3. recomendar aos Ministérios da Educação, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda que adotem, em
colaboração com as respectivas Secretarias Estaduais e Municipais, medidas para gerenciar o risco do cumprimento da
Meta 3 do PLPNE, com a alocação dos recursos de infraestrutura necessários ao ensino médio;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
9.1.3: A Portaria MEC nº 142, de 16 de março de 2016 não foi reeditada, contudo o MEC reeditou a Portaria MEC nº
619, de 24 de junho de 2015 (Portaria MEC nº 1547, de 28 de dezembro de 2016 e Portaria MEC nº 50, de 24 de janeiro
de 2018), ampliando sua composição de 15 representantes das três esferas do governo para 24 representantes e, alterando
o § 3º do artigo 4º que passou a ter a seguinte redação: “a Instância se manifestará a respeito dos trabalhos e estudos
técnicos desenvolvidos pelo MEC, conforme disposto na estratégia 20.08 da Lei nº 13.005, de 2014.”
Desta forma, a referida Instância deverá regulamentar os padrões mínimos de qualidade de ensino (art. 4º, IX, da LDB)
e definir, a partir desses padrões, valor mínimo por aluno que assegure ensino de qualidade e sirva de parâmetro
orientador da complementação da União ao Fundeb de cada estado (art. 60, V, do ADCT).
9.2.3: Em 2017 foi editada a Portaria nº 2, de 19 de outubro de 2017, recompondo o Fórum Permanente para
Acompanhamento e atualização progressiva do valor do Piso Salarial Nacional para os Profissionais do Magistério
Público da Educação Básica e realizada a reunião prevista, quando foi anunciado o valor do Piso Salarial do Magistério
para o exercício de 2018.
9.3: Em 2017, a rede de assistência técnica deu continuidade ao assessoramento das comissões coordenadoras dos
estados, Distrito Federal e municípios responsáveis pelo processo de monitoramento e avaliação dos planos de educação.
Dos 5.568 municípios temos: 5.566 com planos sancionados, 5.508 com adesão à assistência técnica da Sase/MEC e
5.508 já participaram da formação para implantação da metodologia. Como resultado destas formações, foram
produzidos, pelos entes federativos, 2.670 relatórios de monitoramento e avaliação.
Fonte: Sase/MEC.

Quadro – Acórdão 2.775/2017 – Plenário; itens 9.1.3.1 a 9.1.3.8 (Sase)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Itens
Comunicação expedida
Data da ciência
2775/2017-TCU9.1.3.1 a
025.153/2016-1
0fício 0001/2018-TCU/SecexEducação
12/01/2018
Plenário
9.1.3.8
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria Executiva do MEC e Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino
Descrição da determinação/recomendação
9.1.3. ao Ministério da Educação que:
9.1.3.1. tão logo se reúna a Instância Permanente de Negociação Federativa, instituída pela Portaria MEC 619/2015,
sejam deliberadas, definidas e formalizadas as responsabilidades de cada esfera de governo e as formas de cooperação
interfederativa para execução das estratégias da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, tendo em vista o vencimento
do prazo de cumprimento da meta de universalização da pré-escola e a obrigatoriedade constitucional de oferta dessa
etapa de ensino;
9.1.3.2. expeça orientações ao Distrito Federal e aos municípios acerca do levantamento da demanda por educação
infantil, indicando boas práticas e possíveis processos e instrumentos de trabalho para:
a) adequada aferição da demanda local;
b) utilização das informações aferidas para verificação do atendimento da demanda e para planejamento da expansão da
oferta, à luz dos compromissos e prazos previstos na Meta 1 do Plano Nacional de Educação;
c) promoção da publicidade da relação de crianças atendidas e das listas de espera por vaga na rede pública de educação
infantil, especialmente sua divulgação na rede mundial de computadores.
9.1.3.3. promova estudos e debates com os entes federados e com os atores que julgar pertinentes, a fim de propor
soluções para:
a) superação de dificuldades relacionadas ao levantamento da demanda em municípios com grande extensão territorial
ou de grupos populacionais específicos, como indígenas, quilombolas e populações itinerantes, de modo que todos sejam
contemplados pelo levantamento;
b) dirimir ou minimizar eventuais conflitos que possam surgir entre demandantes de vagas na rede pública de educação
infantil, com a publicidade das listas de atendidos e de espera.
9.1.3.4. crie rotina de trabalho para atualização periódica das informações constantes do "Mapa de Expansão das
Creches", disponível no módulo público do Simec, a partir, por exemplo, das informações coletadas por meio do Plano
de Ações Articuladas, a fim de que o Mapa se fortaleça enquanto instrumento de gestão e transparência;
9.1.3.5. defina e normatize critérios de priorização de pedidos de construção de novas unidades escolares do Proinfância
com base em estimativa dos déficits de atendimento escolar dos municípios solicitantes, a exemplo do que foi realizado
no âmbito da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento;
Processo
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9.1.3.6. expeça orientações ao Distrito Federal e aos municípios com a definição do conceito de busca ativa no âmbito
da educação infantil, a demonstração da importância de sua implementação e a indicação das possíveis práticas e arranjos
institucionais para sua efetivação, a exemplo das instruções operacionais emitidas pelo Ministério do Desenvolvimento
Social;
9.1.3.7. oriente, de modo detalhado, gestores distritais e municipais a utilizarem os registros administrativos de que
dispõem, especialmente os do Cadastro Único e os da rede municipal de educação, para identificar, por meio do
cruzamento de dados, crianças de zero a cinco anos que estejam fora da escola;
9.1.3.8. expeça orientações ao Distrito Federal e aos municípios para explicitar a responsabilidade destes para com a
redução da desigualdade no acesso a creches, disposta na Estratégia 1.2 do PNE, com indicação da possibilidade de
estabelecimento de critérios que priorizem crianças economicamente mais vulneráveis no acesso a creches públicas ou
conveniadas, esclarecendo a oportunidade de se utilizar o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
no sentido de verificar objetivamente a renda familiar das crianças demandantes;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Item 9.1.3.1 tão logo se reúna a Instância Permanente de Negociação Federativa, instituída pela Portaria MEC 619/2015,
sejam deliberadas, definidas e formalizadas as responsabilidades de cada esfera de governo e as formas de cooperação
interfederativa para execução das estratégias da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, tendo em vista o vencimento
do prazo de cumprimento da meta de universalização da pré-escola e a obrigatoriedade constitucional de oferta dessa
etapa de ensino;
Resposta:
Informamos que a Instância Permanente de Negociação Federativa foi recomposta por meio da Portaria MEC Nº 50m,
de 24 de janeiro de 2018 ampliamos sua representatividade às três esferas de governo, abrangendo agora, além das
instituições já antes representadas, instituições estaduais das áreas de administração, planejamento e fazenda: bem como
três associações municipalistas, sem contar a ampliação da representatividade da União, sempre de forma paritária. Dessa
forma, busca-se aprofundar e aperfeiçoar o diálogo federativo na perspectiva do regime de colaboração. Neste sentido,
após a publicação da referida Portaria, o MEC solicitou às diferentes instituições integrantes da nova composição da
Instância Permanente de Negociação Federativa que indicassem/nomeassem os seus representantes a fim de que até o
final do primeiro semestre de 2018 possamos realizar a primeira reunião do referido colegiado a fim de deliberarmos,
definirmos e formalizarmos as responsabilidades de cada esfera de governo e as formas de cooperação interfederativa
para execução das estratégias da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, assim como consta na determinação supracitada
do Acórdão em tela.
Item: 9.1.3.2. expeça orientações ao Distrito Federal e aos municípios acerca do levantamento da demanda por educação
infantil, indicando boas práticas e possíveis processos e instrumentos de trabalho para:
a) adequada aferição da demanda local;
b) utilização das informações aferidas para verificação do atendimento da demanda e para planejamento da expansão da
oferta, à luz dos compromissos e prazos previstos na Meta 1 do Plano Nacional de Educação;
c) promoção da publicidade da relação de crianças atendidas e das listas de espera por vaga na rede pública de educação
infantil, especialmente sua divulgação na rede mundial de computadores.
PLANO DE AÇÃO:
Apoio à Secretaria de Educação Básica na continuação do estudo iniciado no segundo semestre de 2017, para aferição
da demanda local (lista de espera) por meio da aplicação de instrumentos de pesquisa junto aos dirigentes municipais.
Levantamento de boas práticas e divulgação de exemplos de modelos informatizados que estão utilizados para a melhoria
da gestão de atendimento da demanda da educação infantil, por meio das ações da Rede de Assistência Técnica junto
aos municípios.
Prazo: Dezembro de 2018
Item 9.1.3.6: expeça orientações ao Distrito Federal e aos municípios com a definição do conceito de busca ativa no
âmbito da educação infantil, a demonstração da importância de sua implementação e a indicação das possíveis práticas
e arranjos institucionais para sua efetivação, a exemplo das instruções operacionais emitidas pelo Ministério do
Desenvolvimento Social;
Resposta:
As orientações ao Distrito Federal e aos municípios com a definição do conceito de busca ativa no âmbito da educação
infantil, serão realizadas por meio das seguintes ações: Divulgação do Sistema de “Busca Ativa Escolar” idealizado pelo
UNICEF juntamente com a UNDIME, que atua em parceria com a SASE no estabelecimento da Rede de Assistência
Técnica para Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação. Pesquisa e divulgação de boas práticas para mitigar
a carência de informações com relação à demanda no âmbito da educação infantil, utilizadas por entes federados que
ainda não conseguem realizar busca ativa. Mobilização dos dirigentes dos entes federados para que priorizem a
implementação de busca ativa.
Prazo: Dezembro de 2018
Fonte: Sase/MEC.
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Em 2017, foi apresentado ao MEC o Ofício de Requisição nº 3-360/2016-TCU/SecexEducação, de 10 de março de 2017, por meio do qual se encaminhou cópia do relatório preliminar de
auditoria referente ao monitoramento das deliberações proferidas no Acórdão 618/2014-TCU-Plenário
e ao exame das estratégias relacionadas ao alcance da Meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE).
O trabalho de monitoramento apresentado no relatório preliminar foi coordenado pela Secretaria de
Controle Externo do TCU no Estado da Bahia, com o apoio da Secretaria de Controle Externo da
Educação, da Cultura e do Desporto, sediada em Brasília.
A partir da análise do Relatório Preliminar de Auditoria foram destacadas pela Secretaria de
Educação Básica (SEB) as principais ações em desenvolvimento na Secretaria que visam impactar
positivamente na qualidade da oferta do ensino médio e, consequentemente, contribuir para o alcance
da Meta 3 do PNE, como a Reforma do Ensino Médio e a elaboração da Base Nacional Comum
Curricular para o Ensino Médio.
A Lei nº 13.415, de 2017, que aprovou a Reforma do Ensino Médio, tem como objetivo garantir
uma educação de qualidade para esta etapa de ensino. Para isso prevê a ampliação da jornada escolar
e da flexibilização curricular, visando atender as necessidades, os interesses e as expectativas da
diversidade dos jovens estudantes brasileiros, bem como atender suas demandas referentes à realidade
do mundo do trabalho.
A Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio por sua vez garantirá uma proposta
de currículo para esta etapa de ensino contemplando até 1.800 horas de base, essencial na formação
dos estudantes e possibilitará que as 1.200 horas ou mais restantes contemplem diferentes itinerários
formativos, permitindo que os estudantes realizem suas escolhas com base em seus interesses.
Atualmente, dois programas implementados pela SEB contribuem para o alcance da Meta 3 do
PNE, o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) e o Programa de Fomento às Escolas de Tempo
Integral (EMTI). O ProEMI, em sua 5ª edição, é uma estratégia que proporciona as escolas a
oportunidade de realizar o redesenho de seus currículos de ensino médio, contribuindo para o
fortalecimento e o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras, ampliando o tempo dos
estudantes na escola, para 5 ou 7 horas diárias, e a diversidade de práticas pedagógicas, com vistas a
atender as necessidades e as expectativas dos jovens estudantes do ensino médio. Em 2017, as 27
unidades da Federação aderiram ao Programa permitindo, assim, a participação de 8.476 e 3.100.218
estudantes do ensino médio, sendo que 381.727 estudantes se inserem nos critérios de Indicador de
Nível Socioeconômico (INSE) baixo, muito baixo ou escola em meio rural.
O Programa de Fomento às Escolas de Tempo Integral foi instituído pela Portaria nº 1.145/2016
com o objetivo de apoiar a implementação da proposta pedagógica de escolas de ensino médio em
tempo integral das redes públicas dos estados e do Distrito Federal e tem como base a ampliação da
jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante. O programa, lançado em 2016, contou
com a adesão das 27 unidades da Federação e com a participação, em 2017, de 516 escolas e 105.000
matrículas efetivadas.
Em 2017, foi apresentado ao MEC o Ofício 0003/2017-TCU/Semec, de 26 de abril de 2017, o
qual apresentava a versão preliminar do relatório de Auditoria Operacional que analisou a validade,
qualidade e confiabilidade dos indicadores: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais
(Programa 2030 – Educação Básica); Número de matrículas na rede federal de educação profissional
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e tecnológica (Programa 2031 – Educação Profissional e Tecnológica) e Índice de mestres titulados no
país por 100 mil habitantes (Programa 2032 – Educação Superior), com base na metodologia de
avaliação constante do documentos de avaliação de indicadores que está sendo desenvolvido pelo TCU.
O mencionado ofício foi encaminhado à SEB e as demais Secretarias por meio do MemorandoCircular nº 15/2017/CHEFIAGAB/SE/SE, de 03 de maio de 2017, entretanto, pela análise do relatório
preliminar apresentado verificou-se que a matéria relativa a taxa de analfabetismo da população de
alunos de 15 anos ou mais, está no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA) não sendo, portanto,
matéria de competência desta Secretaria.
O MEC, em 2017, recebeu o Ofício 0469/2017-TCU/SecexDefesa, de 5 de junho de 2017, o
qual comunicava que no ano de 2012 foram realizadas duas auditorias sobre as temáticas “repressão
da oferta de políticas públicas e Fundo Nacional Antidrogas” (TC 021.180/2010-5) e “prevenção,
tratamento e reinserção social do dependente de álcool e outras drogas” (TC 033.434/2010-7), que
resultaram na prolação do Acordão 360/2012- TCU-Plenário. O Tribunal, considerando o grande lapso
temporal, solicitou a este Ministério informações atualizadas sobre o cumprimento das determinações
e/ou recomendações constantes do item 9.8 do Acórdão 360/2012-TCU-Plenário. E, ainda,
informações sobre os programas desenvolvidos desde 2010 para dar execução ao Plano Integrado de
Enfrentamento ao Crack e outra Drogas, nos termos do Decreto 7.179/2010 e grau de alcance de cada
diretriz nele estipulada sob responsabilidade deste Ministério.

Quadro – Acórdão 360/2012-TCU-Plenário; item 9.8 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
TCs 021.180/2010-5 e Acórdão nº 360/2012Ofício
0469/20179.8
12/06/2017
033.434/2010-7
TCU-Plenário
TCU/SecexDefesa
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.8. Recomendar ao Ministério da Justiça e ao Ministério da Educação que, em conjunto, por intermédio da Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas e da Secretaria de Educação Básica, elaborem estudos com o objetivo de definir o
número mínimo de educadores que devem ser alvo de ações de capacitação voltadas à prevenção ao uso indevido de
álcool e outras drogas, devendo esses estudos apontar, ainda, prazo razoável para o alcance dessa meta e os recursos
necessários;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Visando atender a recomendação foi elaborado o Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas
Públicas, resultado do Termo de Cooperação tripartite entre UnB, SENAD/MJ e SEB/MEC. O curso foi ofertado pela
Universidade de Brasília - UnB, por meio do Programa de Estudos e Atenção às Dependências Químicas da Universidade
de Brasília - PRODEQUI/UnB.
O PRODEQUI executa o curso há dez anos, em todo o território nacional, com exceção da 6ª edição, a qual restringiu a
abrangência regional de seu público alvo, para dar vez a outras universidades colaboradoras. Essa edição representou uma
experiência inédita de descentralização da oferta do curso, por meio de diversas universidades parceiras, acompanhadas
pelo Ministério da Educação - MEC e pela Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD. Nessa esteira, foi incumbência do
PRODEQUI a oferta e execução do curso não mais para todo o Brasil, mas para 12 unidades federativas: Acre, Amazonas,
Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, São Paulo e Distrito Federal. No âmbito do
MEC, o Curso visava atender as metas determinadas para formação de educadores na perspectiva de implementação das
políticas intersetoriais de educação e de promoção da saúde, configurando-se como uma ação do PSE, articulada a outros
programas da SEB, como o antigo Programa Mais Educação.
De acordo com dados da UnB, o Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas – Programa
Crack é Possível Vencer, tinha por objetivo capacitar educadores das escolas públicas para atuarem coletivamente na
prevenção do uso de drogas, no âmbito escolar, por meio do fortalecimento da comunidade escolar, na promoção da saúde
e da educação integral. Assim, destaca-se a oferta do curso de prevenção no período de 2004 a 2014, contou com a oferta
de 248.897 vagas.
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Os impactos da 6ª edição do respectivo Curso, realizada em 2014, foram analisados em relação ao impacto nos territórios,
considerando sua abrangência nos municípios e capilaridade no sistema educacional de origem dos educadores-cursistas
e das respectivas escolas.
Nas 12 unidades federativas participantes da 6ª edição, estiveram presentes 1.666 municípios, segundo registro do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. As inscrições do curso atingiram 82% do total de municípios dessas
unidades federativas. No que concerne à abrangência das inscrições nos municípios dentre os estados da 6ª edição,
destaca-se o Espírito Santo, onde todos os municípios (100%) foram contemplados na oferta de vagas.
Fonte: SEB/MEC.

Em 2017, o MEC recebeu o Ofício 0555/2017-TCU/SecexPrevidência, de 12 de junho de 2017,
o qual visava obter elementos para a realização de levantamentos sobre inclusão produtiva entre os
anos de 2013 e 2017. O mencionado ofício informava, ainda, que foram selecionados programas e
ações do governo federal relacionados à inclusão produtiva urbana e/ou rural, que apresentavam como
objetivo “promover o aumento do emprego ou empregabilidade da força de trabalho” ou eram
caracterizados por meio da entrega dos seguintes produtos ou serviços. O Ofício foi encaminhado à
SEB e as demais secretarias do Ministério por meio do Memorando-Circular nº
23/2017/CHEFIAGAB/SE/SE, de 22 de junho de 20017, entretanto ao ser analisado o Ofício
0555/2017 verificou-se que a Secretaria não tem gerência acerca dos programas e ações relacionados
à promoção do aumento do emprego ou empregabilidade da força de trabalho.
Em 2017, a Secretaria de Controle Externo da Administração dos Estados do Tribunal de
Contas da União, encaminhou ao MEC o Ofício 0230/2017-TCU/SecexAdministração, de 10 de julho
de 2017, o qual informava sobre o levantamento de dados sobre governança e gestão das organizações
públicas federais e que as informações deveriam ser prestadas por meio de questionário eletrônico
disponibilizado pelo Tribunal. A SEB realizou o preenchimento do questionário e o encaminhou a
Secretaria Executiva para que as informações do MEC como um todo fossem consolidadas.
Em 2017, o TCU apresentou ao MEC o Aviso nº 731-Seses-TCU-Plenário, de 31 de agosto de
2017 e o Ofício 2492/2017-TCU/SECEX-BA, de 11 de setembro de 20017, que encaminharam ao
Ministério cópia do Acórdão nº 1897/20017, proferido pelo Plenário do Tribunal nos autos do processo
TC 023.721/2016-2, que trata de Monitoramento das Determinações e Recomendações proferidas no
âmbito de Auditoria Coordenada acerca do ensino médio, realizada em 2013, cujo objetivo era
identificar os principais problemas que afetam a qualidade do ensino médio no Brasil.

Quadro – Acórdão 1.897/2017-TCU-Plenário; item 9.5 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Acórdão nº 1897/2017- 9.5. Aviso nº 731-Seses-TCU-Plenário e Ofício 22/09/2017
TCU-Plenário
2492/2017-TCU/SECEX-BA
25/09/2017
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.5. com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno, recomendar ao Ministério da Educação que, não obstante os
avanços no Simec/PAR, crie indicadores por meio dos quais seja possível avaliar a eficiência e a eficácia do uso dos
recursos no âmbito das ações do PAR;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Visando atender a recomendação a SEB informa que o PAR, tanto na qualidade de política pública, quanto na de sistema
informatizado, continua passando por constantes evoluções no que respeito a melhoria de eficácia e eficiência. No âmbito
de melhorias no funcionamento da interface do PAR, por exemplo, estão planejadas, para implementação até o primeiro
semestre de 2018, ferramentas que farão uso de indicadores de processo para auxílio na análise e aprovação de novos
Processo
TC 023.721/2016-2
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apoios técnicos e financeiros aos estados e municípios. No que tange a eficácia e eficiência de cada ação vinculada ao
PAR, o desenvolvimento destes indicadores vem sendo feito pelas respectivas áreas gestoras e orientado as análises
técnicas ainda de maneira não estruturada no sistema informatizado. Esses processos também vêm sendo estruturados e
incorporados, de forma incremental, ao sistema.
Fonte: SEB/MEC.

O TCU apresentou ao MEC o Ofício 0468/2017-TCU/SecexEducação, de 6 de novembro de
2017, por meio do qual encaminhou versão preliminar do relatório de auditoria realizada pelo Tribunal
na Meta 1 do PNE. Após a análise do relatório a SEB apresentou esclarecimentos quanto aos itens
4.1.1, 4.2.2 e 5.1.1.
Informando sobre a realização, em parceria com a Sase, de uma pesquisa junto às secretarias
municipais de educação sobre a organização da demanda por creche, por meio da qual foi
disponibilizado um questionário eletrônico a todos os municípios brasileiros com nove perguntas sobre
o assunto. Foram enviados 4.744 formulários, cujos dados se encontram em fase de análise e
sistematização. A partir das informações levantadas, serão identificadas as necessidades dos
municípios na organização das demandas por vagas em creches para formular estratégias eficazes de
apoio técnico, por parte do MEC, na sistematização e gerenciamento das informações pelas redes.
A SEB ressaltou, ainda, o quanto é importante que a educação infantil seja contemplada nas
discussões referentes a políticas de financiamento da educação, como custo aluno qualidade e a
permanência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb). Entende-se que essa estratégia está diretamente vinculada à
garantia da viabilidade da expansão de vagas com qualidade. A SEB, representada por sua
Coordenação-Geral de Educação Infantil, compõe o Comitê Gestor da iniciativa Busca Ativa Escolar,
do Unicef em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).
Em 2016, o TCU encaminhou à SEB o Ofício de Requisição n. 06-384/2016-SecexEducação,
de 16 de dezembro de 2016, que relatava a realização de Auditoria Operacional com o objetivo de
avaliar as ações governamentais relacionadas ao acesso à educação infantil (Meta 1 do PNE) e
solicitava à Secretaria informações sobre as ações adotadas para dar cumprimento às deliberações
expressas no Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário.

Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.1 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Acórdão 2515/2014Ofício de Requisição n. 06-384/2016TC 025.153/2016-1
9.2.1.
19/12/2016
TCU-Plenário
SecexEducação, de 16/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.2.1. desenvolva um espaço virtual para troca de informações e boas práticas entre as unidades do Proinfância;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Contratação de consultoria especializada para desenvolver estudo de viabilidades qualitativas para a implementação de
espaços virtuais nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Piauí, Maranhão, Bahia e Rio de
Janeiro, visando possibilitar troca de informações, experiências e o desenvolvimento de boas práticas entre as unidades
do Proinfância. Criação de blog, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins, para a disseminação de informações sobre educação infantil.
Processo

Fonte: SEB/MEC.
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Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.2 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Acórdão 2515/2014Ofício de Requisição n. 06-384/2016TC 025.153/2016-1
9.2.2.
19/12/2016
TCU-Plenário
SecexEducação, de 16/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.2.2. divulgue orientações relativas à elaboração da proposta pedagógica e de rotinas de atendimento nos espaços físicos
existentes nas unidades do Proinfância
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Consulta
Pública
sobre
Orientações
Curriculares
Nacionais
da
Educação
Infantil
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15860&Itemid=1096).
O MEC está discutindo, em âmbito nacional, o currículo da educação básica - composta pela educação infantil, o
ensino fundamental e o ensino médio - visando à produção de uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação
Básica - BNCCEB. Para ampliar a participação da sociedade, foram realizados reuniões e seminários. Nesse processo
de construção, foi criado o Portal da BNCCEB (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio) para que todos os
brasileiros(as) pudessem enviar suas observações ao texto preliminar da Proposta da BNCC e contribuir com a
construção deste importante referencial curricular que atingiu o patamar de mais de 12 milhões de contribuições.
A Base Nacional Comum da Educação Infantil deve ser orientada para práticas pedagógicas e experiências curriculares
tendo como fundamento o que dispõem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Parecer
CNE/CEB nº 20/09 e Resolução CNE/CEB nº 5/09).
Contratação de consultoria especializada para propor processos de planejamento técnico-pedagógico e de
gestão/avaliação da política de educação infantil nos municípios participantes do Proinfância com vistas à implantação
e aprimoramento das propostas pedagógicas em congruência com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil – DCNEI nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande
do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Consultoria especializada para elaboração de estudos que subsidiem o MEC na análise das propostas pedagógicas da
educação infantil apresentadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, em todos os estados e seus respectivos
municípios, bem como na orientação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, comparando com as propostas
pedagógicas implementadas.
Implementação da Avaliação Auxílio Educacional - AAE, por meio de visitas técnicas in loco a obras em execução e
concluídas, nos estados de Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Descentralização de recursos para a Universidade Federal da Bahia – UFBA (Termo de Cooperação nº 16574, de
13/08/2012) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFGRS (Termo de Cooperação nº 16652, de 02/10/2012).
Contratação de consultoria especializada para realizar estudos e proposições de organização do funcionamento do uso
dos espaços físicos do Proinfância, considerando as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação
infantil, as características estruturantes do projeto arquitetônico do Proinfância, como subsídio à Secretaria de
Educação Básica na formulação de orientações aos sistemas públicos de ensino.
Processo

Fonte: SEB/MEC.

Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.3 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Acórdão 2515/2014Ofício de Requisição n. 06-384/2016TC 025.153/2016-1
9.2.3.
19/12/2016
TCU-Plenário
SecexEducação, de 16/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.2.3. forneça livros de literatura infantil para as unidades do Proinfância tão logo iniciem suas atividades, de maneira a
fomentar o uso pedagógico de livros e a utilização das salas de leitura em sua finalidade prevista;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Distribuição, em âmbito nacional, da publicação “Brinquedos e Brincadeiras nas Creches” (Tiragem 340.000
exemplares). Alteração dos critérios de distribuição do Programa Nacional Biblioteca da Escola/Educação Infantil
Processo
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(PNBE/EI). Descentralização de recursos para a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Termo de Cooperação
nº 19031, de 31/07/2013). Em 2015, foi elaborado o Edital do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – Educação
Infantil 2016, visando à aquisição de obras de apoio a práticas educativas da educação infantil.
Fonte: SEB/MEC.

Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.4 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
2515/2014-TCUOfício
de
Requisição
n.
06-384/2016TC 025.153/2016-1
9.2.4.
19/12/2016
Plenário
SecexEducação, de 16/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.2.4. defina um modelo pedagógico para o uso adequado de tecnologias na educação infantil;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Inclusão da educação infantil no Guia Geral de Tecnologias. O MEC está discutindo modelo pedagógico para o uso
adequado de tecnologias na educação infantil, no âmbito da construção de uma Base Nacional Comum Curricular para a
Educação Básica – BNCCEB.
Processo

Fonte: SEB/MEC.

Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.5 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
Acórdão 2515/2014Ofício de Requisição n. 06-384/2016TC 025.153/2016-1
9.2.5.
19/12/2016
TCU-Plenário
SecexEducação, de 16/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.2.5. forneça equipamentos tecnológicos para as unidades do Proinfância tão logo iniciem suas atividades.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
DVD Escola – Educação Infantil – reprodução de 30 mídias DVD com programas e séries especialmente selecionados
sobre as diversas experiências e práticas pedagógicas que devem ser asseguradas às crianças.
Processo

Fonte: SEB/MEC.

Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.3.1.1 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
2515/2014Ofício
de
Requisição
n.
06-384/2016TC 025.153/2016-1
9.3.1.1.
19/12/2016
TCU-Plenário
SecexEducação, de 16/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.3.1.1. o exame, por amostragem, da consistência das informações prestadas via SIMEC de um percentual definido de
unidades escolares, em consonância com o previsto no § 1º do art. 21 da Resolução nº 52/2011;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A resolução vigente é a Resolução nº 15/2013.
Contratação de consultoria especializada na análise do perfil das solicitações e a aplicação dos recursos recebidos por
municípios e/ou Distrito Federal, visando contribuir para a plena e adequada utilização na educação infantil e
recomendação ao MEC para aprimoramento da política de apoio ao custeio da educação infantil e do Módulo E. I.
Manutenção do SIMEC.
Processo

Fonte: SEB/MEC.
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Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.2.4 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
2515/2014Ofício
de
Requisição
n.
06-384/2016TC 025.153/2016-1
9.3.1.2.
19/12/2016
TCU-Plenário
SecexEducação, de 16/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.3.1.2. o confronto entre o número de matrículas declaradas no SIMEC e a capacidade estimada das unidades do
Proinfância, previamente à liberação dos recursos, acompanhada da análise dos casos em que o número informado de
matrículas extrapole a capacidade prevista para as unidades do programa;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A SEB, no processo de análise, definiu quantitativo máximo de matrículas referenciado na capacidade planejada no
Projeto (tipo B ou C) e, mediante justificativa do município, é autorizada quantidade superior.
Processo

Fonte: SEB/MEC.

Quadro – Acórdão 2.515/2014-TCU-Plenário; item 9.3.4 (SEB)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação expedida
Data da ciência
2515/2014Ofício
de
Requisição
n.
06-384/2016TC 025.153/2016-1
9.3.2.
19/12/2016
TCU-Plenário
SecexEducação, de 16/12/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica
Descrição da determinação/recomendação
9.3.2. criem sistemática que permita o acompanhamento das unidades do Proinfância a partir de sua inclusão no Censo
Escolar , que forma a possibilitar o cotejamento do total de matrículas inseridas no SIMEC com aquelas colhidas pelo
Censo Escolar e a avaliação dos resultados dos investimento federais empregados;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A SEB, no processo de análise, inseriu no SIMEC a obrigatoriedade de inserção do Código INEP do estabelecimento, o
que permite cotejamento com dados do Censo Escolar.
Processo

Fonte: SEB/MEC.

Em 2016, foi apresentado ao MEC o Ofício de Requisição 1-360/2016-TCU/SecexEducação,
de 16 de novembro de 2016, por meio do qual o TCU comunicou a realização de auditoria coordenada
em ações governamentais do ensino médio, em 2013 e também informava sobre a formalização de
novo acordo de cooperação técnica, em 2016, entre os tribunais de contas permitindo a realização de
um trabalho de monitoramento coordenado, dando continuidade à auditoria de 2013. Foram
apresentados ao MEC, pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto,
dois instrumentos de diagnóstico no exame de dispositivos, metas e estratégias do PNE 2014-2014.
Esses instrumentos foram respondidos pelo Ministério e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em uma ação coordenada pela Secretaria Executiva.
Ainda em 2016 foi apresentado ao MEC o Ofício de Requisição n. 05-384/2016SecexEducação, de 16 de dezembro de 2016, que informava sobre a realização de Auditoria
Operacional com o objetivo de avaliar as ações governamentais relacionadas ao acesso à educação
infantil (Meta 1 do PNE) e apresentava questionamentos referente as estratégias 1.1; 1.5; 1.2; 1.14;
1.3; 1.16 e 1.15 do PNE. Visando atender a requisição do TCU a SEB informou que o PNE estabelece
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional para os próximos dez anos (2014-2024). O
respectivo Plano dispõe de um grupo de metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica
com qualidade e que assim promovam a garantia do acesso, a universalização do ensino obrigatório e
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a ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente
à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade.
Outro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para
que as metas sejam atingidas, e um quarto grupo refere-se ao ensino superior. A Lei que aprovou o
PNE está organizada em duas partes: o corpo da Lei, que traz questões gerais sobre o Plano, tais como:
diretrizes, formas de monitoramento e avaliação, importância do trabalho articulado entre as diferentes
esferas governamentais, participação da sociedade, prazos para a elaboração ou adequação dos planos
subnacionais e para a instituição do Sistema Nacional de Educação. As metas e estratégias fazem parte
do Anexo.
As metas são de responsabilidade compartilhada entre a União, os estados, o Distrito Federal e
os municípios e deverão ser cumpridas no período de vigência do PNE. Embora a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios tenham atribuições diferenciadas, a Constituição Federal deixa clara
a corresponsabilidade dos entes federativos, que devem organizar seus sistemas de ensino para que o
trabalho aconteça de forma colaborativa.
Destaque-se que a educação infantil, compreendendo creche e pré-escola como primeira etapa
da educação básica, entendida como um direito de todas as crianças à educação e um dever do Estado,
apresenta taxas de cobertura que evidenciam um número razoável de crianças ainda sem esse direito
assegurado. No caso da pré-escola, de matrícula obrigatória, a universalização é sinônimo do
atendimento a toda população dessa faixa etária. Dessa forma, o recenseamento pelo Poder Público é
o instrumento desejável para efetivar tal medida. Em relação à creche, como a matrícula é uma opção
da família, a meta de no mínimo 50% da população precisa ser compreendida na sua especificidade,
uma vez que o PNE não se sobrepõe à Constituição Federal, que determina o dever do Estado de ofertar
a todas as crianças, cujas famílias demandam.
O MEC vem adotando diferentes ações e estratégias, visando cumprir as metas estabelecidas
no PNE. Em atenção aos questionamentos constantes no Ofício de Requisição nº 05-384/2016 – Secex
Educação, de 16 de dezembro, relativas às estratégias 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.14, 1.15 e 1.16 da Meta 1 do
PNE, esclarece-se que o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a
Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) presta assistência técnica e transfere recursos
financeiros a municípios e ao Distrito Federal para construir creches e adquirir equipamentos e
mobiliários para a educação infantil. Assim, para garantir a expansão da oferta, a execução do
Programa Proinfância foi mantida, considerando o papel do MEC na coordenação nacional e também
a função supletiva e de apoio técnico e financeiro em relação à universalização da educação infantil –
pré-escola e ampliação do atendimento em creches. Além disso, foi elaborada nova proposta de
construção de módulos de ampliação de creches e pré-escolas como ação que deverá possibilitar a
ampliação de novas vagas. Por outro lado, foram realizados ajustes no processo de construção de
creches e pré-escolas, autorizando os municípios e o Distrito Federal a reformularem seus termos de
referência e licitarem a construção de creches e pré-escolas. Adicionalmente, foram criados dois novos
tipos de projetos arquitetônicos – o Tipo 1 e Tipo 2 – que oferecem maior capacidade de atendimento
em um mesmo terreno.
Outra estratégia é o repasse de recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal a título
de apoio à manutenção às novas matrículas em novos estabelecimentos públicos de educação infantil,
que tenham sido construídos com recursos do Governo Federal (Lei nº 12.499, de 29 de setembro de
2011 e Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de maio de 2013).
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Destaque-se, ainda, a ação Brasil Carinhoso, que em âmbito educacional, repassa recursos
financeiros aos municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à
ampliação da oferta de educação infantil, baseada em novas matrículas, em novas turmas de educação
infantil, oferecidas em estabelecimentos educacionais públicos ou em instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, em tempo parcial
ou integral, com a finalidade de prestar apoio financeiro suplementar à manutenção e ao
desenvolvimento da educação infantil para o atendimento em creches de crianças de 0 (zero) a 48
(quarenta e oito) meses cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica cujas famílias sejam
beneficiárias do Programa Bolsa Família (Lei nº 12.722, de 03 de outubro de 2012 e Resolução
CD/FNDE nº 16, de 16 de maio de 2013).
No Módulo E. I. Manutenção, no SIMEC, é possível saber sobre o funcionamento das unidades
apoiadas pelo Proinfância, caso a unidade seja cadastrada, pelo município e também pelo DF, para
pleitearem recurso pelas novas matrículas e novas turmas de educação infantil atendidas ao entrar em
funcionamento. Além disso, recentemente foi disponibilizada uma funcionalidade no Módulo Obras
2.0, no SIMEC, para que os municípios e o DF informem a data de início do funcionamento das
unidades apoiadas pelo Proinfância.
Ressalte-se que há uma certa dificuldade de planejar a alocação de recursos do E. I. Manutenção
a partir do conhecimento do início de funcionamento das unidades do Proinfância, pois o município ou
DF depende da realização de licitações (exemplo: obra, mobiliário, contratação de pessoal entre outros)
e o pleito para solicitação de recursos deve ser realizado assim que as unidades entrarem em
funcionamento. Portanto, os recursos do Módulo E. I. Manutenção são planejados, levando em
consideração a quantidade de solicitações apoiadas no ano anterior. Não existem critérios de
priorização, entretanto, para que seja efetuado o pagamento do recurso, deve ser levada em
consideração a data de envio das novas matrículas para análise do MEC.
A publicidade do Módulo E. I. Manutenção aos municípios e ao DF é realizada por meio de:
eventos promovidos pelo MEC e por outras entidades; Portal do MEC e da Undime; Leis n. 12.499, de
29 de setembro de 2011 e 12.722, de 03 de outubro de 2012; Resoluções CD/FNDE n. 15 e 16, de 16
de maio de 2013, disponível no SIMEC e site do FNDE.
Outra iniciativa importante se refere à participação na elaboração do Marco Legal da Primeira
Infância – Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016, que estabelece princípios e diretrizes para a
formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância, em atenção à especificidade
e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e na formação humana.
Reafirma, no parágrafo único, do art. 16, que “a expansão da educação infantil das crianças de 0 (zero)
a 3 (três) anos de idade, no cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, atenderá aos critérios
definidos no território nacional pelo competente sistema de ensino, em articulação as demais políticas
sociais”.
Ademais, vale destacar que a formulação da Base Nacional Comum Curricular da Educação
Infantil preserva as especificidades e identidade da educação infantil em consonâncias com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. A Base Nacional Comum Curricular da
Educação Infantil está na etapa final de elaboração, a terceira e última versão está prevista ser concluída
em de março de 2018 e posteriormente será encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE)
para apreciação. Finalizadas essas etapas, será definida a estratégia de implantação em conjunto com
as redes de ensino.
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Acrescente-se, ainda, que foram implementados parâmetros nacionais de qualidade e
infraestrutura da educação infantil e realizado assessoramento técnico pedagógico aos municípios para
implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e para organização do
funcionamento da educação infantil com ênfase na revisão das propostas pedagógicas dos
estabelecimentos educacionais.
Constatam-se grandes avanços com a publicação do Decreto nº 8.869, de 06 de outubro de
2016, que instituiu o Programa Criança Feliz para a promoção do desenvolvimento integral das
crianças na primeira infância, com articulação das áreas de educação, saúde e assistência social. Uma
das linhas de atuação do programa é a identificação da demanda efetiva por creche em processo de
busca ativa. Além disso, foi elaborada Nota Técnica pelo MEC, contendo orientações nacionais para
levantamento da demanda das famílias por creches e definição dos mecanismos de consulta pública.
Um dos procedimentos propostos pelo MEC para subsidiar o levantamento no Distrito Federal e nos
municípios da demanda por creche e a definição de mecanismos de consulta pública é a
disponibilização no Portal do MEC do “Mapa de expansão das creches”, um estudo com dados de todos
os municípios e Distrito Federal sobre a educação infantil – creche e pré-escola, população, oferta e
déficit.
Outra ação é a divulgação do Relatório Nacional da Linha de Base para acompanhamento do
PNE.
O MEC incluiu no programa Plano de Ações Articuladas (PAR) 2015-2018, disponibilizado a
todos estados, Distrito Federal e municípios, questões referentes ao levantamento da demanda de
educação infantil.
Saliente-se, que além dessas referências, cada município de forma própria ou articulada em
âmbito estadual, e contando com o apoio do MEC/SASE/SEB, deve implementar iniciativas para
conhecimento da demanda por creche.
Por meio do Oficio de Requisição nº 92-324/2017, o TCU, no âmbito do Processo de Auditoria
TC 023.387-2017-3, instaurada com o objetivo de analisar a conformidade da concessão da
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas), na área de educação,
encaminhou à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), gestora da política
de CEBAS, requisição de informações, as quais foram respondidas no decorrer do segundo semestre
de 2017.
Posteriormente, e com fundamento nas informações prestadas, o TCU, em 05/12/2017,
encaminhou, para apreciação e manifestação desta pasta, o Relatório Preliminar de Fiscalização
referente ao processo TC 023.387/2017-3. Informa-se que, até o momento, não foram feitas
recomendações por parte do TCU e decorrência da mencionada ação de auditoria.
A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) foi destinatária de
determinações/recomendações do TCU, conforme detalhamento abaixo:

Quadro – Acórdão 1.067/2017-TCU-Plenário; itens 9.2, 9.3 e 9.4 (Setec)
Processo
010.803/20165

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
1067/2017 –
Ofício
9.2, 9.3, 9.4
Plenário
0253/2017/TCU/SecexEducação
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Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC
Descrição da determinação/recomendação
9.2. determinar à Setec/MEC, ante sua responsabilidade no acompanhamento do Acordo de Gratuidade (itens 5.1 e 5 dos
protocolos de compromisso do Senai/Sesi e Senac/Sesc, respectivamente, ratificados por meio do art. 1º, parágrafo único,
do Decreto 6.635/2008 e do art. 1º do Decreto 6.633/2008) , que:
9.2.1. normatize, em 180 (cento e oitenta) dias e em comum acordo entre o MEC e os Serviços Nacionais de Aprendizagem,
metodologia de acompanhamento do Acordo de Gratuidade que contenha, necessariamente, os seguintes pontos: (i) itens
que serão objeto de acompanhamento; (ii) regras de apropriação das despesas diretas, indiretas e investimentos; (iii) prazos
às entidades para entrega dos dados e informações necessários ao acompanhamento; (iv) prazos para emissão de seus
pareceres, notas técnicas ou outros documentos de análise do cumprimento das metas estipuladas, bem como as medidas
a serem adotadas em caso de descumprimento do Acordo;
9.2.2. quando da definição da oferta de vagas da Bolsa-Formação, considere as vagas a serem oferecidas por meio do
Acordo de Gratuidade, como meio para gerar eficiência na alocação das vagas e na utilização de recursos orçamentários;
9.2.3. apresente, nos relatórios de gestão da Secretaria Executiva do MEC, que consolidarão as informações das secretarias
finalísticas do Ministério:
9.2.3.1. resultados das análises relativas ao Acordo de Gratuidade e medidas adotadas em caso de não cumprimento de
percentuais de gastos com gratuidade e/ou dos demais termos do Acordo, a fim de que sejam oferecidas informações
acerca do acompanhamento realizado pelo MEC sobre a execução do Acordo de Gratuidade (itens 5.1 e 5 dos protocolos
de compromisso do Senai/Sesi e Senac/Sesc, respectivamente, ratificados por meio do art. 1º, parágrafo único, do Decreto
6.635/2008 e do art. 1º do Decreto 6.633/2008)
9.2.3.2. resultados de avaliações e pesquisas efetuadas pelas entidades integrantes do Acordo de Gratuidade quanto à
qualidade dos cursos, à avaliação de egressos, evasão dos cursos oferecidos e pesquisas quanto a aspectos qualitativos do
Acordo eventualmente realizadas;
9.3. determinar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) , ao
Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e ao Departamento Nacional do Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) , tendo em vista o que dispõem os itens 1.1 – Senai e 1.2 – Senac, dos
Protocolos de Compromisso, ratificados por meio do art. 2º dos Decretos 6.633/2008 e 6.635/2008, que, na metodologia
a ser normatizada:
9.3.1. apresentem e apropriem: despesas diretas, por eixo tecnológico ou conceito análogo que, inequívoca e
demonstrativamente, represente o gasto real com Gratuidade, sendo que, no caso do Senac, as despesas indiretas não
relacionadas à execução do Acordo, a exemplo da educação superior, sejam apartadas, de modo a não haver rateio dessas
despesas para efeito de apropriação dos gastos do acordo;
9.3.2. apresentem o custo hora-aula/aluno aplicado à execução do acordo de gratuidade, no mínimo, por eixo tecnológico
ou conceito análogo; e
9.3.3. explicitem os critérios de apropriação dos investimentos, que devem levar em consideração a natureza da operação
(despesa direta ou indireta) ;
9.4 determinar à Setec/MEC e aos Departamentos Nacionais do Senai e do Senac que homologuem e publiquem a
metodologia definida nos sítios eletrônicos do MEC, do Senai e do Senac, com os elementos necessários e suficientes para
seu entendimento e eventual utilização por usuários internos e externos;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A direção da SETEC à época do conhecimento do referido Acórdão, encaminhou para ciência da área técnica
responsável para análise e manifestação, oportunidade em que foram apresentados embargos de declaração
contra o posicionamento do TCU, entretanto os argumentos não foram aceitos. Assim, resta pendente o
atendimento e a área técnica está propondo a criação de Grupo de Trabalho com a participação dos envolvidos
para apresentação de plano de ação visando a adoção das providências pertinentes.
Fonte: Setec/MEC.

Quadro – Acórdão 6.632/2015-TCU-1ª Câmara; item 1.7.2 (Setec)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo
023.017/2014-7

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

6632/2015 – 1ª
1.7.2
Ofício 0647/2015/TCU/SecexEducação
Câmara
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC
Descrição da determinação/recomendação
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a ausência de manifestação quanto aos motivos técnicos, pedagógicos e/ou orçamentários que levaram à variação dos
indicadores de gestão das instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica, sem avaliação do
contexto no qual estão inseridos e sem justificativa para sua evolução histórica afronta o disposto no item 9.3.2
do Acórdão 2.267/2005-TCU-Plenário.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A direção da SETEC ao tomar conhecimento do assunto encaminhou para manifestação da área técnica que
vem adotando as medidas pertinentes. Como medida mais atualizada está a edição da Portaria SETEC nº
01/2018, que instituiu a Plataforma Nilo Peçanha - PNP, a Rede de Coleta, Validação e Disseminação das
Estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Revalide, cujo objetivo é
reunir dados relativos ao corpo docente, discente, técnico-administrativo e de gastos financeiros das unidades
da Rede Federal, para fins de cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC).
Fonte: Setec/MEC.

Quadro – Acórdão 1.006/2016-TCU-Plenário; itens 9.2, 9.2.1 e 9.2.2 (Setec)
Processo

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida

024.329/2015-0

Data da
Ciência
03/06/2016

1006/2016 9.2, 9.2.1 e 9.2.2. Ofício
Plenário
0242/2016/TCU/SecexEducação
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC/DIR e MEC/FNDE
Descrição da determinação/recomendação
Determinar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e ao Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que:
apresentem a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, plano de ação para análise das prestações de contas
dos recursos do Pronatec Bolsa-Formação com emissão conclusiva de pareceres financeiros e técnicos acerca
da aplicação dos recursos descentralizados;
apresentem, no relatório de gestão da Secretaria Executiva do MEC, informações consolidadas acerca do
cumprimento do plano de ação previsto no subitem anterior;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Os demais itens encontram-se atendidos. O Plano de ação conjunto com o FNDE para análise da prestação de
contas está em vigência e o prazo final para conclusão das análises técnica e financeira se dará em abril de
2018, conforme comunicação encaminhada ao TCU por meio do Ofício nº 569/2017/GAB/SETEC/SETECMEC, documento SEI constante do processo 23000.019483/2017-78.
Fonte: Setec/MEC.

Quadro – Acórdão 1.006/2016-TCU-Plenário; itens 9.4.4, 9.4.4.1 e 9.4.4.2 (Setec)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

Data da
Ciência

9.4.4,
Ofício
9.4.4.1,
03/06/2016
0242/2016/TCU/SecexEducação
9.4.4.2
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC/DIR e MEC/SE/DTI
Descrição da determinação/recomendação
aperfeiçoe, com fundamento nos arts. 16, incisos XVIII, XXIII e XXV, 56 e 57 da Portaria-MEC 168/2013,
os processos de trabalho automatizados no sistema Sistec de modo a evitar as seguintes ocorrências
verificadas no exame das ações do Pronatec Bolsa-Formação realizadas por instituições de ensino dos estados
do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte, Sergipe e Tocantins, nos exercícios de 2013 e 2014:
024.329/2015-0

1006/2016 Plenário
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confirmação de matrículas sem emissão do termo de compromisso e sem assinatura pelo aluno;
emissão extemporânea do termo de compromisso e confirmação de matrícula referente a cursos já iniciados,
incluindo aqueles com mais de 20% da carga horária total de curso formação inicial e continuada – FIC já
desenvolvida, conforme previsto no art. 56 da Portaria/MEC 168/2013 e art. 64 da Portaria/MEC 817/2015;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Os demais itens encontram-se atendidos. A SETEC aguarda o retorno da demanda que foi repassada para a
Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, em razão da competência daquela Diretoria para atualização
do Sistema de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).
Fonte: Setec/MEC.

Quadro – Acórdão 2.802/2016-TCU-Plenário; item 9.2.6 (Setec)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da Ciência
2802/2016 013.623/2016-8
9.2.6
Ofício 1193/2016/TCU/Secex-TO
14/12/2016
Plenário
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC/DIR e MEC/SE/DTI
Descrição da determinação/recomendação
não notificação do estudante, por meio do Sistec, nos casos de interrupção de frequência no curso (achado de
auditoria III.2 à Peça nº 51 dos autos);
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A SETEC aguarda o retorno da demanda que foi repassada para a Diretoria de Tecnologia da Informação –
DTI, em razão da competência daquela Diretoria para atualização do Sistec.
Processo

Fonte: Setec/MEC.

Quadro – Acórdão 2.802/2016-TCU-Plenário; item 9.2.7 (Setec)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da Ciência
2802/2016 013.623/2016-8
9.2.7
Ofício 1193/2016/TCU/Secex-TO
14/12/2016
Plenário
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC/DIR e MEC/SE/DTI
Descrição da determinação/recomendação
não atualização no Sistec de todas as ofertas de turmas em cursos por meio da Bolsa-Formação (achado de
auditoria III.2 à Peça nº 51 dos autos);
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Os demais itens encontram-se atendidos. A SETEC aguarda o retorno da demanda que foi repassada para a
Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, em razão da competência daquela Diretoria para atualização
do Sistec.
Processo

Fonte: Setec/MEC.

Quadro – Acórdão 2.802/2016-TCU-Plenário; item 9.2.16 (Setec)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da Ciência
2802/2016 013.623/2016-8
9.2.16
Ofício 1193/2016/TCU/Secex-TO 14/12/2016
Plenário
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC/DIR e MEC/SE/DTI
Descrição da determinação/recomendação
Processo

Relatório de Gestão Consolidado SE/MEC

Exercício 2017

293

desatualização do Sistec em relação às informações sobre as ofertas de turmas por meio da Bolsa-Formação,
informando o local de realização de cada turma (achado de auditoria III.7 à Peça nº 51 dos autos);
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A SETEC aguarda o retorno da demanda que foi repassada para a Diretoria de Tecnologia da Informação –
DTI, em razão da competência daquela Diretoria para atualização do Sistec.
Fonte: Setec/MEC.

Quadro – Acórdão 2.802/2016-TCU-Plenário; item 9.2.18 (Setec)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da Ciência
2802/2016 013.623/2016-8
9.2.18
Ofício 1193/2016/TCU/Secex-TO 14/12/2016
Plenário
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC/DIR e MEC/SE/DTI
Descrição da determinação/recomendação
não garantia aos beneficiários da Bolsa-Formação de acesso pleno à infraestrutura educativa e recreativa
existentes nas unidades ofertantes (achado de auditoria III.7 à Peça nº 51 dos autos);
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A SETEC aguarda o retorno da demanda que foi repassada para a Diretoria de Tecnologia da Informação –
DTI, em razão da competência daquela Diretoria para atualização do Sistec.
Processo

Fonte: Setec/MEC.

Quadro – Acórdão 3.071/2016-TCU-Plenário; itens 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.3, 9.1.4, 9.1.4.1, 9.1.4.2,
9.1.4.3, 9.1.4.4, 9.1.4.5 e 9.1.4.6 (Setec)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação Expedida

9.1, 9.1.1
9.1.2, 9.1.3,
9.1.4, 9.1.4.1,
3071/2016 Ofício
019.154/2015-1
9.1.4.2,
Plenário
0716/2016/TCU/SecexEducação
9.1.4.3,
9.1.4.4,
9.1.4.5, 9.1.4.6
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
MEC/SETEC/DIR
Descrição da determinação/recomendação

Data da
Ciência

26/12/2016

determinar que, no prazo de noventa dias:
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação - Setec/MEC, em conjunto com o
Ministério do Trabalho, aperfeiçoe os mecanismos de interação entre os sistemas Sistec e Mais Emprego e as demais
ferramentas de tecnologia da informação utilizadas para inclusão do público do seguro-desemprego no Pronatec, de
modo a garantir-lhes atendimento preferencial, conforme o art. 9º da Portaria MEC 817/2015;
a Setec/MEC apresente a este Tribunal as seguintes informações sobre a elaboração do Mapa da Educação Profissional
e Tecnológica: estágio atual de desenvolvimento, cronograma das próximas ações e detalhamento da estratégia de
utilização das informações geradas para fins de aperfeiçoamento do Pronatec;
o Ministério do Trabalho estabeleça vedações aos operadores do seguro-desemprego, nos postos das Superintendências
Regionais do Trabalho, de liberação do benefício com base em declarações fornecidas pelas instituições de ensino que
não estejam registradas no sistema Sistec;
a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, em conjunto com a Setec/MEC e com a Diretoria de Tecnologia da
Informação - DTI/MEC, elabore e encaminhe a este Tribunal plano de ação para corrigir as seguintes inconsistências
nos registros do Sistec, conforme competências atribuídas pelos arts. 18, IV e XXIII, e 19 da Portaria MEC 817/2015:
ocorrência de matrículas simultâneas, em desacordo com as Portarias MEC 168/2013 e 817/2015;
ocorrência de matrículas em turmas canceladas;
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registro de CPFs inexistentes ou não válidos;
matrículas de alunos com registro de óbito no Sistema Informatizado de Controle de Óbitos - Sisobi em data anterior à
do início do curso;
matrículas de alunos que não cumprem requisitos de idade previstos na Portarias MEC 168/2013 e 817/2015;
registro da data de início das turmas incompatível com o período do curso.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A SETEC aguarda o retorno da demanda que foi repassada para a Diretoria de Tecnologia da Informação –
DTI, em razão da competência daquela Diretoria para atualização do Sistec.
Fonte: Setec/MEC.

As demandas relacionadas à educação superior, em especial aquelas relacionadas às
competências dispostas no art. 19 do Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, são encaminhadas à
Secretaria de Educação Superior (Sesu). A Coordenação-Geral de Legislação e Normas da Educação
Superior (CGLNES), vinculada ao Gabinete da Sesu, constitui área-meio responsável pela
consolidação das demandas oriundas do TCU e da CGU. Atualmente, a CGLNES controla o
atendimento das determinações e recomendações por meio de planilha do Excel que indica a matéria,
a área técnica competente e os prazos para manifestação da Secretaria.
No ano de 2017, a Sesu recebeu sete acórdãos e um relatório preliminar de auditoria do TCU.
Parte das demandas inserem-se na análise anual de prestação de contas da Secretaria Executiva do
MEC, enquanto outras tratam de fiscalizações pontuais das ações, programas e projetos da Secretaria.
Dessas, no âmbito do Acórdão 2.790/2015-TCU-Plenário, restaram apenas três recomendações que
demandam providências para o integral cumprimento. Por sua vez, em relação ao Relatório Preliminar
de Fiscalização do TCU nº 403/2016, restam ainda providências acerca de duas determinações.
No bojo do Acórdão nº 7.445/2016-TCU-1ª Câmara, foi recomendado ao MEC que reforçasse
junto às autarquias e fundações vinculadas à Pasta acerca da natureza oficial de sua representação
jurídica, que deve ser desempenhada primordialmente pela Advocacia-Geral da União, órgão que
detém essa competência nos termos da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União. A Secretaria
Executiva encaminhou o expediente à Sesu, que cientificou as 63 universidades federais quanto à
excepcionalidade da contratação de advogados externos.
O Contrato de Gestão celebrado entre o MEC e o Instituto Santos Dumont (ISD) foi objeto do
Acórdão nº 1.335/2016-TCU-Plenário. No que toca aos itens 9.1.1 a 9.2.4, referentes a ajustes no
referido Contrato de Gestão, foram tomadas as primeiras providências pelas partes signatárias com
vistas ao atendimento das recomendações no bojo das alterações contratuais implementadas pelo
Primeiro Termo Aditivo, celebrado em 2015. Avaliadas as informações então prestadas, o TCU
apresentou ressalva acerca da alteração da cláusula referente aos direitos de propriedade intelectual no
Contrato de Gestão, cuja revisão foi considerada insuficiente para atender à respectiva recomendação.
Nesse sentido, por ocasião do Terceiro Termo Aditivo, a Cláusula Décima Segunda foi alterada de
modo a prever que a titularidade da propriedade intelectual gerada a partir dos projetos executados será
compartilhada entre o ISD e o MEC, bem como a participação nos resultados da exploração das
criações deles resultantes.
No que toca ao Programa Mais Médicos para o Brasil (PMM), o TCU determinou, por meio do
Acórdão 331/2015-TCU/Plenário, que fossem aperfeiçoados o plano de trabalho e os instrumentos que
orientam a atuação dos tutores, bem como que fosse modificada a estrutura dos relatórios de supervisão.
As recomendações dirigidas à Sesu foram integralmente cumpridas, com alteração da estrutura do
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plano de trabalho de tutores e a atualização do Sistema WebPortifolio. Foram produzidos novos
relatórios de supervisão, construídos a partir de consulta pública realizada entre os dias 17 a 26 de julho
com a participação da equipe do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) – Apoio Institucional
do MEC (Aimec), além de supervisores, tutores e colaboradores da Universidade Aberta do SUS
(Unasus). Foi ainda ajustado o quantitativo de supervisores, considerando a média prevista de 6 a 10
médicos por supervisor.
O Acórdão nº 3.001/2016-TCU-Plenário analisou a sustentabilidade, a eficácia e as
vulnerabilidades relacionadas ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies) e teve a totalidade de
suas recomendações atendidas. Foi criado Grupo de Trabalho Interministerial com representantes do
MEC, FNDE, MP e MF, que elaborou Plano de Trabalho apresentado ao TCU em 08/06/2017,
contemplando ações acerca do monitoramento, da avaliação e da mitigação dos impactos fiscais
gerados pela expansão do Fies no período de 2010 a 2015. Foram também incluídas informações
relativas ao quantitativo de terceirizados que atuam nos setores do FNDE responsáveis pelas
atribuições de agente operador do Fies.
No âmbito do Acórdão nº 882/2017-TCU-Plenário, foi apontada a necessidade de buscar
aperfeiçoamentos na governança de tecnologia da informação (TI) da rede de instituições federais de
ensino superior (Ifes). Foram realizadas reuniões com participação de representantes da Sesu/MEC, do
Colégio de Diretores de Tecnologia da Informação das Universidades Federais (CGTIC/Andifes), da
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (Setic/MPDG) e da Assessoria de Controle Interno do MEC (Aeci/MEC),
a fim de alinhar os procedimentos para elaboração dos planos de ação das universidades federais. Como
resultado dessa articulação, todas as universidades federais enviaram seus planos, que foram remetidos
à Setic/MPDG, com destaque para os planos de ação das instituições consideradas prioritárias na
avaliação do TCU.
O Acórdão nº 3559/2014-TCU-Plenário consubstancia os resultados do segundo
monitoramento do cumprimento das recomendações formuladas por meio do Acórdão nº 2.731/2008‐
TCU-Plenário. Seu objeto consiste em aprimorar o relacionamento entre as Ifes e suas respectivas
fundações de apoio. No item 9.7 do documento, o TCU recomendou que o MEC examinasse a
possibilidade de propor alteração na regulamentação prevista no Decreto nº 7.423/2010 sobre a
prestação de contas ou, alternativamente, estabeleça em ato normativo próprio do Ministério ou, ainda,
oriente as Ifes a estabelecerem em atos normativos específicos.
A fim de atender essa demanda, a Sesu enviou às universidades federais o Ofício-Circular nº
1/2015-CGLNES/GAB/Sesu/MEC, que, ao remeter para providências o Acórdão nº 3.559/2014-TCUPlenário, salientou a necessidade da adoção das medidas constantes do item 9.7, no âmbito de sua
autonomia universitária.
Ainda nesse sentido, foi instituído Grupo de Trabalho com a finalidade de debater proposta de
alterações normativas concernentes aos processos de credenciamento e autorização de fundações de
apoio, incluindo a discussão sobre a proposta de alteração do Decreto nº 7.423/2010 e demais
regulamentações pertinentes, conforme sugerido no item 9.7 do Acórdão nº 3.559/2014-TCU-Plenário.
O Grupo realizou encontros durante o ano de 2017, e tem levantado propostas de alterações normativas
a serem apresentadas ao Secretário de Educação Superior.
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Por fim, em relação à regularização das importações em andamento, cabe apontar que a
restrição residual no exercício de 2017 se trata de inconsistência contábil gerada pela existência de
saldo remanescente em conta de bens móveis lançados no período de 2001 a 2009 (licitação
internacional para compra de equipamentos), em andamento da UG 150011-Sesu. O saldo residual foi
formado pela não transferência patrimonial via Siafi às Ifes. Após levantamento das transferências por
meio de notas de lançamento, verificou-se que os processos não dispunham de todas as informações
necessárias para identificar as instituições com transferência pendente. Dessa forma, apesar dos
esforços da Sesu para regularizar o saldo remanescente, devido à sua complexidade e falta de dados,
ainda não foi possível identificar os destinatários do saldo de importação.
Até o momento, algumas determinações e recomendações do TCU realizadas no bojo do
Acórdão 2790/2015-TCU/Plenário e do Relatório Preliminar de Fiscalização do TCU – Fiscalização
nº 403/2016 permanecem pendentes de cumprimento, conforme quadro descritivo mais abaixo.

Quadro – Acórdão 2.790/2015-TCU-Plenário; item 1.7.1 (Sesu)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da Ciência
Ofício nº 0364/2015/
0.22.282/2013-0
2790/2015
1.7.1
23/06/2015
SecexEducação
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria de Educação Superior
Descrição da Deliberação
Determinar à Caixa Econômica Federal (Caixa) e à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação
(Sesu/MEC) que, no prazo de duzentos dias, concluam o processo de arbitramento do real preço de compra da carteira de
ativos do Programa de Crédito Educativo (PCE) e ao risco de perda financeira, com a indicação da sistemática e
pressupostos adotados no trabalho, as rubricas contábeis envolvidas, eventuais registros contábeis de regularização e os
impactos financeiros ocorridos no Fies em virtude de eventuais operações de ajuste contábil
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Tendo em vista que as providências necessárias para atender integralmente as determinações do TCU são de extrema
complexidade operacional e contábil, foi solicitada dilação de prazo para conclusão do processo
Em 2016, o Ofício 0680/2016-TCU/SecexEducação, de 23/11/2016 informou ao MEC que o Acórdão nº 12376.2016 –
TCU – 2ª Câmara, de 16/11/2016, considerou em atendimento o presente item.
Em 2017, a Caixa informou que seria necessário ratificar a base de dados do programa para arbitramento do real preço
da compra da carteira de ativos do Programa de Crédito Educativo – PCE, de forma que não podia ainda estipular um
cronograma. Informou ainda que solicitou ao TCU extensão do prazo em 180 dias para tratativas de finalização do
trabalho, o que foi atendido pelo no âmbito do Acórdão 7990/2016 da 2ª Câmara. A partir dessas manifestações, e após
reunião com a Caixa, a SESu e o FNDE entenderam que somente poderiam atuar em instância de arbitramento após o
fornecimento das informações pela Caixa.
A SESu permanece em diálogo com FNDE e Caixa para acompanhar o andamento das diligências relacionadas ao
cumprimento das determinações do TCU. Em 25/5/2017, a Secretaria enviou ofício à Caixa, solicitando posição
atualizada quanto ao status da ratificação da base de dados do programa, bem como o encaminhamento de novo
cronograma de atendimento ao item 1.7.1, o que permanece inatendido.
Processo

Fonte: Sesu/MEC.

Quadro – Acórdão 2.790/2015-TCU- Plenário; item 1.7.2 (Sesu)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Ofício nº 0364/2015/
022.282/2013-0
2790/2015
1.7.2
SecexEducação
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria de Educação Superior
Descrição da Deliberação
Processo
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Determinar à Caixa Econômica Federal (Caixa) que, no prazo de duzentos dias, providencie a criação de rotina
automatizada para repasse mensal do risco de crédito ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (Fies),
a fim de aprimorar os mecanismos de controle do fundo, cabendo, ainda, à Secretaria de Educação Superior do Ministério
da Educação (Sesu/MEC), validar os critérios e regras de negócio utilizados na operação, considerando seu papel de
agente supervisor.
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A validação dos critérios e regras de negócio utilizados na criação de rotina automatizada para repasse mensal do risco
de crédito ao FIES, de responsabilidade da SESU, envolve atuação conjunta com a Caixa e com o FNDE, que atuou como
agente operador do programa até 2017, quando foi publicada a Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017.
Em 2017, após a Caixa informar o atendimento da recomendação do TCU com a respectiva implementação de rotina para
repasse do risco de crédito, a SESU encaminhou o expediente ao FNDE para validação desta informação e elaboração de
parecer acerca do resultado apresentado, na qualidade de agente operacional do programa. Dessa forma, a finalização
dessa demanda, com a validação pela SESU dos critérios e regras de negócio utilizados pela Caixa, depende da
manifestação do FNDE.
Fonte: Sesu/MEC.

Quadro – Acórdão 2.790/2015-TCU- Plenário; item 1.7.4 (Sesu)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida
Data da Ciência
Ofício nº 0364/2015/
022.282/2013-0
2790/2015
1.7.4
23/06/2015
SecexEducação
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria de Educação Superior
Descrição da Deliberação
Determinar à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC), ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Caixa Econômica Federal (Caixa) que, no prazo de duzentos dias, adotem as
providências necessárias à conclusão da conciliação contábil dos valores das operações do Fies, com indicação da
sistemática e pressupostos adotados no trabalho, as rubricas contábeis envolvidas, os valores conciliados, eventuais
registros contábeis de regularização e os impactos financeiros ocorridos no Fundo em virtude de eventuais operações de
ajuste contábil;
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A SESu tem mantido diálogo com o FNDE e a Caixa para acompanhar o andamento das diligências relacionadas ao
cumprimento das determinações do TCU.
Em 2017, foram expedidos ofícios ao FNDE solicitando informações atualizadas acerca da demanda. O FNDE apontou
dificuldades em manifestar-se acerca da regularidade dos valores recebidos pelo agente financeiro em razão de não ter
acesso à base de dados dos sistemas internos da Caixa.
Vale ressaltar que nos termos do Acórdão nº 12.376/2016-TCU-2ª Câmara, o TCU considerou atendida a determinação
constante do item 1.7.4 do Acórdão 2.790/2015-TCU-2ª Câmara, a despeito da ausência de manifestação de conformidade
por parte da SESU ou do FNDE.
Processo

Fonte: Sesu/MEC.

Quadro – TC 025.594/2016-8; item 5.1 (Sesu)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão
Item
Comunicação Expedida Data da Ciência
Relatório Preliminar de
Ofício 0780/2017TC 025.594/2016-8
Fiscalização do TCU 5.1
04/09/2017
TCU/SECEXFiscalização nº 403/2016
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria de Educação Superior
Descrição da Deliberação
Encaminhamento ao tribunal de plano de ação no prazo de sessenta dias que contemple: (i) a implementação de solução
tecnológica que registre os relacionamentos entre fundações de apoio e IFES/IFs, de modo a atender à Constituição
Federal (art. 37, §3º, II), à Lei 12.965/14 (art. 24, VI) e ao Decreto 6.932/09 (art.1º, VI) e (ii) a divulgação, em seu sítio
na internet, na seção específica sobre o relacionamento de IFES e IFs com fundações de apoio, a legislação aplicável a
Processo
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tais relacionamentos, devidamente atualizada, e as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade sobre fundações
de apoio
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
No que diz respeito ao registro dos relacionamentos vigentes e encerrados entre os ICTs e as fundações de apoio, a SESu
utiliza planilha de Excel para controle. Com vistas a aperfeiçoar esse processo, a SESu e a Diretoria de Tecnologia da
Informação do MEC (DTI) vêm desenvolvendo em colaboração um sistema informatizado próprio aos pedidos de
credenciamento de fundações de apoio, denominado e-GAT.
Quanto ao subitem (ii), a SESu providenciou a atualização do texto e referências legais sobre a matéria, assim como
incluiu no site do MEC uma seção de “perguntas frequentes” sobre o processo de registro e credenciamento.
O desenvolvimento do sistema informatizado e-GAT encontra-se em estágio avançado. A reorganização do cronograma
deve-se, em parte, pela troca de equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/MEC) em 2017, e em parte em
razão da definição de novas exigências técnicas, tais como a disponibilização de arquivos específicos no ambiente de
treino e a validação dos textos relativos ao sistema. Assim, o início das atividades para o saneamento destas pendências
está previsto para o primeiro trimestre de 2018.
Fonte: Sesu/MEC.

Quadro – TC 025.594/2016-8; item 5.2 (Sesu)
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Comunicação
Processo
Acórdão
Item
Data da Ciência
Expedida
Relatório Preliminar de Fiscalização
Ofício 0780/2017TC 025.594/2016-8
5.2
04/09/2017
do TCU - Fiscalização nº 403/2016
TCU/SECEXÓrgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Secretaria de Educação Superior
Descrição da Deliberação
Determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e ao MEC que, no prazo de 180
dias, disciplinem, em ato conjunto, sistema online específico para registro de contratos, de convênios, de acordos e de
ajustes celebrados entre fundações de apoio e IFES e Institutos de Ciência e Tecnologia - ICTs, conforme determina o
art. 12-A do Decreto 7.423/10 (Achado II.3).
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Grupo de Trabalho presidido pela Secretaria Executiva, do qual participam representantes da Assessoria Especial de
Controle Interno, Diretoria de Tecnologia da Informação, Secretaria de Educação Superior, Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica e MCTIC está encarregado de estudar a implantação do sistema eletrônico objeto do art. 12A do Decreto nº 7.423/2010.
A SESu emitiu Ofício-Circular para as universidades federais, a fim de averiguar se alguma delas já possui sistema
eletrônico próprio com características similares, de modo a aproveitar a expertise adquirida na construção do sistema e
em sua gestão.
No âmbito dos trabalhos desenvolvidos, o GT constatou a necessidade de aguardar a publicação do decreto
regulamentador do marco legal de Ciência e Tecnologia (Lei nº 13.243/2016), que abrangerá disciplina sobre a prestação
de contas de contratos e convênios firmados entre ICTs e fundações de apoio, a fim de iniciar os trabalhos de construção
do referido sistema. Isso porque o desenvolvimento da ferramenta depende diretamente da regulamentação dos
procedimentos de prestação de contas, sob risco de retrabalho e de ofensa ao princípio da eficiência da Administração.
A proposta de decreto regulamentador da Lei nº 13.243/2016 encontra-se em tramitação no SEI sob o número
23123.005632/2017-25.
Fonte: Sesu/MEC.

O MEC recebeu do TCU o Ofício n° 218/2017-TCU/Semag, de 19 de julho de 2017, sobre o
Acórdão n° 1320/2017-TCU-Plenário, que aprecia o processo de Contas do Presidente da República
referente ao exercício de 2016, destacando a seguinte recomendação proferida:

3.1.5 Ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e ao Ministério da
Educação, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e no art. 3° da
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LDO 2016 (Lei 13.242/2015) combinado com o art. 3° da Lei 13.249/20 16 (PPA
2016-2019), que estabeleçam e divulguem critérios objetivos que permitam a
identificação das despesas orçamentárias que compõem o Plano Nacional de
Educação, permitindo o acompanhamento preciso sobre a execução do programa e a
devida prestação de contas do Presidente da República (item 4.1.3).

Sobre o mesmo Acórdão, o MEC recebeu do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral
da União (CGU) o Oficio n° 13629/2017/SE-CGU.
O MEC emitiu resposta à CGU por meio do Ofício nº 130/2017/GAB/SPO/SPO-MEC, de 26
de outubro de 2017 (Processo SEI nº 23000.032955/2017-88), que encaminhou Nota Técnica nº 3/2017
– COAV/CGP/SPO/SPO com considerações e providências quanto à recomendação recebida. A Nota
Técnica ressalta que a consecução das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) é um desafio que
só será alcançado com o trabalho conjunto de toda a Federação, dado que a educação é competência
comum dos entes federados (Constituição Federal de 1988, art. 23) e estes devem organizar, em regime
de colaboração, seus sistemas de ensino (Constituição Federal de 1988, art. 211; Lei n° 9.394/1996,
art. 8°), com suas respectivas prioridades de atuação constitucionalmente estabelecidas (ao município,
educação infantil e ensino fundamental; ao estado, ensinos fundamental e médio; e à União, educação
superior). Na qualidade de articulador do Sistema Nacional de Educação, ainda não regulamentado,
pode-se considerar que o PNE já é, em si, um exercício desse sistema, pois representa o próprio esforço
dos entes federados de trabalhar em torno de responsabilidades comuns. Para que o direito à educação
de qualidade alcance a todos, independentemente da dependência administrativa que a ofereça, a
cooperação federativa e o regime de colaboração são fundamentais para que os sistemas de ensino se
organizem de forma sistêmica e favoreçam o combate às desigualdades.
Considerando que todas as metas do PNE estão contempladas no Programa Temático 2080,
observa-se que a totalidade da dotação atualizada interfere e contribui diretamente com o PNE,
demonstrando o esforço do MEC nesse que é um desafio para a década. O monitoramento do PNE é
realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que já elaborou e
disponibilizou os seguintes documentos em seu Portal da internet: Plano Nacional de Educação PNE
2014-2024: Linha de Base, que apresenta a linha de base e série histórica dos indicadores selecionados
pelo MEC e pelo Inep; e o Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 20142016, que publica a evolução do cumprimento das metas estabelecidas para o PNE. No segundo
semestre de 2018 o Inep publicará o relatório referente ao 2º ciclo de monitoramento (biênio 20162018). O MEC também desenvolveu o site PNE em Movimento (http://pne.mec.gov.br) com o objetivo
de centralizar documentos sobre o PNE e informações importantes para a elaboração dos planos de
educação nos estados e nos municípios, bem como ferramentas para o acompanhamento das metas.
A fim de contemplar a recomendação expressa no Acórdão n° 1320/2017-TCU-Plenário, a
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MEC) se comprometeu em implementar as
seguintes ações:
a) Aprimorar, no monitoramento e avaliação do PPA 2016-2019, a evidência da relação entre
a situação das metas do PPA e sua contribuição no alcance das metas do PNE, detalhando
de forma mais precisa a execução do orçamento;
b) Aperfeiçoar o texto sobre as ações do MEC voltadas para o PNE quando da elaboração da
Prestação de Contas do Presidente da República.
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Ressalta-se que, na elaboração dos referidos documentos relativos ao exercício 2017, houve o
esforço para contemplar tais aprimoramentos. Porém, cabe destacar a restrição de limites de
caracteres/linhas que os documentos impõem, o que dificulta o nível de detalhamento maior.

Obediência ao previsto no art. 2º da Lei nº 8.666/1993 (14.1.1)
No que se refere à contratação dos serviços de publicidade, é adotado o padrão de Edital
disponibilizado pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República,
na modalidade de Concorrência do tipo melhor técnica no regime de execução indireta, com aprovação
da Secom, sob a égide da Lei nº 12.232, de 29/4/2010, mediante a aplicação, de forma complementar,
da Lei nº 4.680, de 18/6/1965, da Instrução Normativa Secom nº 4, de 21/12/2010, e da Lei nº 8.666,
de 21/6/1993.
As recomendações do TCU também são observadas nos aspectos técnicos desse objeto, incluída
a vedação à subcontratação de serviços afetos à criação e à concepção das ações de publicidade. Assim,
está sendo dado cumprimento efetivo ao disposto no Acórdão nº 5510/2013 – TCU – 2ª Câmara para
afastar as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 24796 da SFC/CGU.

Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
Em 2017, na SAA, buscou-se solucionar as questões que ensejaram as recomendações que estão
ainda estão pendentes de atendimento no Sistema Monitor do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União. Contudo, as recomendações pretéritas necessitam de atualização quanto
às providências adotadas, bem como com as providências recentes que objetivam seu atendimento.
Apesar da relevância do monitoramento e acompanhamento que o Sistema Monitor oferece, há
necessidade de implementar internamente estratégias e rotinas para aprimorar o fluxo das análises no
saneamento das questões.
Destacam-se, a seguir, recomendações específicas referentes ao Relatório de Auditoria n°
201601352, que tratou especialmente da regularidade de processos licitatórios e contratações:

Quadro – Relatório Anual de Auditoria Relatório nº: 201601352; item 2.1.1.1 (SAA)
Caracterização da determinação/recomendação da CGU
Processo

Relatório

Item

Comunicação expedida

Memorando
486,
Documento SEI n°
0726546
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

23000.018574/2017-96

Relatório Anual de Auditoria
Relatório nº: 201601352

2.1.1.1

Data da
ciência
28/6/2017

Secretaria-Executiva
Descrição da determinação/recomendação
OBJETO: Serviços de apoio jurídico
- Terceirização inadequada de atividades de apoio jurídico no âmbito do Ministério da Educação, com lotação indevida
dos contratados e exercício de atribuições exclusivas da AGU.
“Recomendações:
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Recomendação 1: Reduzir o quantitativo de terceirizados de apoio jurídico especializado, considerando o disposto no
Despacho nº 00609/2016 da CGU/AGU e o fato de que apenas 10 dos 61 contratados se encontram lotados na
CONJUR/MEC.
Recomendação 2: Avaliar, em conjunto com a CONJUR/MEC, a contratação dos terceirizados de apoio jurídico
especializado, considerando o disposto no Despacho nº 00609/2016 da CGU/AGU, e, ainda, os seguintes aspectos: 1. A
necessidade de manter, na contratação, a exigência de bacharelado em Direito, considerando que as atividades passíveis
de terceirização estão alinhadas à contratação de apoio administrativo. 2. A necessidade de rescisão do contrato atual e
realização de nova contratação, considerando que o quantitativo de terceirizados deverá ser reduzido drasticamente e
haverá, ainda, a necessidade de alteração do objeto, a partir das novas atribuições a serem desenvolvidas pelos
terceirizados contratados. ”
Medidas adotadas
Em cumprimento ao Acórdão do TCU 10.292/2017 – 1ª Câmara, está em andamento estudo objetivando a revisão, dentre
outros, dos quantitativo dos postos de apoio jurídico, conforme Processo nº 23000.048494/2017-65.
Ações:
Recomendação 1 – Ação – Foi realizado o novo PE n° 17/2017, que teve o quantitativo analisado pela CONJUR, e será
revisado conforme acórdão supracitado;
Recomendação 2.1 – Ação – Foi retirada a exigência de bacharelado em Direito, conforme PE n° 17/2017;
Recomendação 2.2 – Ação – Foi realizada a nova contratação, conforme PE n° 17/2017.
Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017.

Quadro – Relatório Anual de Auditoria Relatório nº: 201601352; item 2.1.1.2 (SAA)
Caracterização da determinação/recomendação da CGU
Processo
23000.018574/201796

Relatório

Item

Comunicação expedida

Relatório Anual de Auditoria
Memorando 486, Documento
2.1.1.2
Relatório nº: 201601352
SEI n° 0726546
Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação

Data da
ciência
28/6/2017

Secretaria-Executiva
Descrição da determinação/recomendação
OBJETO: Serviços de revisor de textos:
“Terceirização inadequada de atividades de revisor de texto no âmbito do Ministério da Educação.
Recomendações:
Recomendação 1: Realizar estudo para definir quais documentos devem passar por revisão, o volume estimado de
demandas de revisão e a melhor forma de contratação do serviço de revisão de textos.
Recomendação 2: Implementar, em conjunto com a CONJUR/MEC, os ajustes no contrato decorrentes do estudo
realizado na recomendação 1.
Recomendação 3: Adequar a formação e experiência exigida dos profissionais contratados, limitando-se a contratar
profissionais com formação na área e experiência comprovada na revisão de textos. ”
Medidas adotadas
Ações:
Recomendação 1 – Ação – Estudos estão sendo realizados para o adequado planejamento de nova contratação, conforme
processo 23000.002336/2018-40, a fim de que se possa definir com maior objetividade os tipos de documentos, os
quantitativos de postos de trabalho em função da demanda dos serviços, bem como mecanismos capazes de apurar e
registrar, de modo quantitativo e qualitativo, o desempenho dos profissionais alocados no contrato, em cumprimento ao
Acórdão do TCU 10.469/2017 – 1ª Câmara.
Recomendação 2 – Ação – A nova contratação decorrerá dos estudos realizados e seguirá as disposições da IN/MP N°
5/2017, cujo processo, nos termos da legislação que rege a matéria, será submetido previamente à CONJUR;
Recomendação 3 – Ação – No novo edital, será exigido profissionais com formação na área e experiência comprovada
na revisão de textos.
Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, exercício 2017.

No tocante ao monitoramento da unidade gestora DTI/MEC pelo órgão de controle interno,
cumpre salientar que a CGU, em auditoria, analisou a execução dos contratos decorrentes do Pregão
Eletrônico nº 31/2016, celebrado entre o MEC e a CTIS S/A, contudo o Relatório Definitivo de
Auditoria ainda não foi concluído.
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Em 2017 a SEB recebeu do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União, o Ofício nº 3328/2017/GAB CGEDUB/CGEDUB/DS/SFC-CGU, de 24 de fevereiro de
2017, o qual informava o início dos trabalhos de avaliação do Programa Proinfância e solicitava a
adoção de algumas providências. O ofício apresentava como anexo a Solicitação de Auditoria nº
201700315/02, a qual elencava, com base no disposto no artigo 26 da Lei 10.180/2001 e conforme
previsto no item 6.2.3 da Norma de Execução aprovada pela Portaria CGU/SE nº 500/2016, uma série
de solicitações a serem atendidas pela SEB.
Em atenção as solicitações apresentadas pela CGU a SEB informou que o Proinfância se
caracteriza como importante intervenção no espaço urbano que evidencia o lugar da infância: um lugar
de qualidade, amplo, bonito, de bem-estar com forte integração entre área externa e interna, induzindo
toda a população a repensar a importância da educação das crianças desde a mais tenra idade. As
unidades construídas são dotadas de ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças, como:
salas de atividade, sala multiuso, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros
ambientes, que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de
alimentação, além das administrativas e de serviço.
Contudo, apenas a construção do espaço físico não garante o direito à educação infantil e a
qualidade do trabalho pedagógico. Dessa forma, o MEC implementa diferentes estratégias de
assessoramento técnico-pedagógico aos municípios executores do Proinfância, como envio de
material, respostas a consultas via e-mail ou por contato telefônico e visitas in loco, onde recebem
orientações sobre estrutura e funcionamento da nova instituição, elaboração da proposta pedagógica,
regulamentação e autorização de funcionamento, constituição do quadro de recursos humanos e
critérios de matrícula.
Uma estratégia utilizada para o assessoramento técnico-pedagógico aos municípios foi a
contratação de consultoria especializada, na modalidade produto para propor processos de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância, com vistas à implantação e aprimoramento das propostas pedagógicas
alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI). A metodologia
adotada para realização desse trabalho de consultoria consiste na realização de visitas técnicas, reuniões
de Polos e seminários estaduais, além de documentos produzidos sobre as características municipais,
suas principais dificuldades, bem como as orientações para elaboração das respectivas propostas
pedagógicas, devidamente subsidiada com referências teóricas, para a adequada implementação das
DCNEI e a melhoria e adequação do atendimento às crianças.
As contratações foram realizadas no período de 2009 a 2014, por meio dos Projetos
OEI/BRA/09/001 “Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de Educação na
Formulação e Implementação da Política Municipal de Educação Infantil” - MEC/OEI/BRA/09/001,
Projeto MEC/UNESCO - 914/BRZ/1041 “Apoio ao Desenvolvimento de Estratégias de
Implementação do Plano Nacional de Educação no tocante às Políticas Públicas de Educação Básica”
– e Projeto MEC “Assistência Técnica 2011 – Programa de Assistência Técnica da OEI ao Ministério
da Educação nas áreas de Planejamento e Organização Institucionais para a implantação do Plano
Nacional de Educação – PNE 2011/2020 e consolidação do Plano de Desenvolvimento da Educação –
PDE”.
O quadro a seguir apresenta o atendimento aos municípios executores do Proinfância, por meio
de reuniões técnicas e seminários regionais, no período de 2009 a 2014.
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Quadro – Atendimento aos municípios executores do Proinfância, no período de 2009 a 2014
Ano

2009

Região

Estados

Nº de Municípios Participantes

Norte

TO

11

Nordeste

BA, MA, PE, RN, PB

78

Centro-Oeste

MT, GO

71

Sudeste

MG, SP

249

Sul

PR, RS, SC

109

Total

2010

518

Norte

AM

7

Nordeste

AL, PE

55

Centro-Oeste

MS, MT, GO, ES

200

Sudeste

MG, SP

289

Sul

PR, RS

179

Total
Norte

730
PA, AM, AC

83

MT

69

PR

73

Nordeste
2011

Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

2012

225

Norte

AM, RO

62

Nordeste

MA, PI, CE, RN e PE

411

Centro-Oeste

GO

68

Sudeste

RJ

54

Sul

PR

88

Total

2013

683

Norte

RO

24

Nordeste

PI

60

Centro-Oeste

GO

87

Sudeste

RJ

41

Sul

PR

14

Total
Norte

119

Centro-Oeste

TO
BA, MA, PI, CE, RN e
PE
GO, MS, TM, DF

Sudeste

RJ, SP, ES, MG

84

Sul

PR, SC, RS

167

Nordeste
2014

226

Total

99*
118

587

Fonte: SEB/MEC.

O quadro a seguir apresenta as contratações por projeto, período, objeto e número de municípios
beneficiados com essa estratégia de assessoramento técnico-pedagógico. Como resultado desse
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trabalho foram produzidos documentos técnicos contendo estudos analíticos e propositivos, conforme
documentos anexo.

Quadro – Contratações por projeto
Projeto

Período

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
96/2009

11/2009 a 11/2010

Consultoria Projeto
OEI/BRA/09/001 11/2009 a 11/2010
Edital de seleção
95/2009*

Consultoria Projeto
OEI/BRA/09/001 10/2010 a 10/2011
Edital de seleção
126/2010

Consultoria Projeto
OEI/BRA/09/001 10/2010 a 10/2011
Edital de seleção
170/2010*

Projeto MEC Assistência Técnica 05/2011 a 05/2012
2011

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
32/2012

05/2012 a 12/2012

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
32/2012

05/2012 a 12/2012
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Objeto
Nº de Municípios
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado de Minas Gerais
MG: 174
com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado de São Paulo
SP: 183
com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Mato Grosso
MS: 65
do Sul com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância nos Estados de Alagoas e
AL: 16; PE: 51
Pernambuco com vistas a implantação e aprimoramento
das propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Assessoramento técnico-pedagógico aos municípios
GO: 6; MT: 4; PB:
contemplados com o Programa Proinfância, com vistas
1; PR: 10; RJ: 2;
a implantação e aprimoramento do processo de
RN: 3; SC: 3; SP:
estruturação do funcionamento da educação infantil.
16; TO: 2
(Municípios a partir de 60% de obra concluída)
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância nos Estados do Amazonas
AM: 35; PA: 78
e Pará com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Paraná com
PR: 243
vistas a implantação e aprimoramento das propostas
pedagógicas em congruência com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
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Projeto

Período

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
32/2012

05/2012 a 12/2012

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
32/2012

05/2012 a 12/2012

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
32/2012

05/2012 a 12/2012

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
32/2012

05/2012 a 12/2012

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
44/2013

04/2013 a 04/2014

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
44/2013

04/2013 a 04/2014

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
44/2013

04/2013 a 04/2014

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
44/2013

04/2013 a 04/2014
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Objeto
Nº de Municípios
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Rio de
RJ: 35; RN: 100
Janeiro e Rio Grande do Norte com vistas a
implantação e aprimoramento das propostas
pedagógicas em congruência com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância nos Estados de Alagoas e
AL: 46; PE: 105
Pernambuco com vistas a implantação e aprimoramento
das propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Ceará com
CE: 130
vistas a implantação e aprimoramento das propostas
pedagógicas em congruência com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância nos Estados do Maranhão e
MA: 101; PI: 52
Piauí com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Tocantins
TO: 105
com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Rio Grande
RN: 96
do Norte com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Rio de
RJ: 40
Janeiro com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
PE: 118
participantes do Proinfância no Estado de Pernambuco
com vistas a implantação e aprimoramento das
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Projeto

Período

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
02/2013

05/2013 a 05/2014

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
02/2013

05/2013 a 05/2014

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
02/2013

05/2013 a 05/2014

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
02/2013

05/2013 a 05/2014

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
02/2013

05/2013 a 05/2014

OEI/BRA/09/001 Edital de seleção
02/2013

05/2013 a 05/2014

Projeto MEC –
Assistência Técnica
2011

05/2013 a
02/2014

Objeto
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância nos Estados de Maranhão e
Piauí com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado de Goiás com
vistas a implantação e aprimoramento das propostas
pedagógicas em congruência com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância nos Estados do Pará e
Amapá com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Espírito
Santo com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado do Mato Grosso
do Sul com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Consultoria especializada para propor processo de
planejamento técnico-pedagógico e de gestão/avaliação
da política de educação infantil nos municípios
participantes do Proinfância no Estado de Santa
Catarina com vistas a implantação e aprimoramento das
propostas pedagógicas em congruência com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.
Subsidiar os processos de planejamento técnicopedagógico e de gestão/avaliação da política de
educação infantil em amostra de municípios
participantes do Proinfância nos estados do Acre, do
Mato Grosso, de Rondônia e de Roraima com vistas a
implantação e aprimoramento das propostas
pedagógicas em congruência com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

Nº de Municípios

MA: 102; PI: 52

GO: 164

PA: 78; AP: 03

ES: 32

MS: 79

SC: 186

RR: 9; AC: 23;
RO: 25; MT: 102

Fonte: Arquivo Coedi/Dicei/SEB/MEC.
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Apesar dos esforços empreendidos pela SEB no assessoramento aos municípios, o Relatório de
Auditoria Operacional do TCU apontou que a assistência técnico-pedagógica realizada pelo MEC era
insuficiente para atender todas as unidades do Proinfância e que não havia continuidade do
atendimento. Com isso, verificou-se a necessidade de ampliação e continuidade do apoio e das
orientações prestadas pelo Ministério aos municípios.
Nesse sentido, outro mecanismo utilizado pelo MEC visando atender as questões apontadas no
Acordão nº 2.515/2014-TCU-Plenário, bem como as demandas por avaliação, apoio e orientação
solicitados pelos municípios, foi o assessoramento técnico pedagógico aos municípios executores do
Proinfância, por meio do Auxílio Avaliação Educacional (AAE), com o objetivo de elaborar estudos
analíticos a partir do relatório de diagnóstico de identificação dos principais problemas e desafios
enfrentados pelos municípios em relação a instituições do Proinfância em construção e/ou estudos
analíticos a partir do relatório de análise da dimensão pedagógica sobre a prática desenvolvida pelas
instituições do Proinfância em funcionamento nos municípios dos estados selecionados.
O atendimento, por meio do AAE, foi realizado no período de 2013 a 2015, conforme
demonstrado no quadro a seguir:

Quadro – Atendimento por meio do AEE no período de 2013 a 2015
Ano

2013

2014

2015

Estados
CE
GO
MG
MS
MT
PB
RO
CE
GO
MG
MS
MT
PB
PI
PR
RO
RS
SC
AC
BA
GO
MG
PA
PI
PR
SC
SP
TO

Total de Municípios
3
4
4
4
5
2
6
19
21
34
7
7
18
14
19
11
16
13
5
5
4
3
5
4
4
5
1
5

Total de Estudos

28

179

41

Fonte: SEB/MEC.
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Além das consultorias especializadas e do AAE, o MEC realizou acordos de cooperação
técnica, por meio de descentralização de créditos orçamentários para as seguintes universidades
federais:






Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o objetivo de assessorar pedagogicamente os
municípios na estruturação e organização do funcionamento das unidades do Proinfância no estado
da Bahia. O produto resultado desse trabalho foi a publicação Educação Infantil – Os desafios estão
postos
e
o
que
estamos
fazendo?,
disponível
no
endereço
eletrônico
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36701-livroproinfancia-bahia-mec-ufba-pdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192;
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS), com vistas a contribuir para a qualificação
das políticas públicas municipais de Educação Infantil no estado do Rio Grande do Sul, durante os
processos de organização do funcionamento das unidades do Programa no estado do Rio Grande
do Sul. O produto desse trabalho foi a publicação Implementação do Proinfância no Rio Grande
do Sul – Perspectivas Políticas e Pedagógicas, disponível no endereço eletrônico
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=36711-ebookimplementacao-proinfancia-rio-grande-do-sul-perspectivas-politicas-pedagpdf&category_slug=marco-2016-pdf&Itemid=30192;
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com finalidade de assessorar e acompanhar
pedagogicamente as redes e sistemas de ensino na implementação do Proinfância, visando
qualificar a educação infantil nos municípios do estado do Rio Grande do Sul em municípios da
região Central, Norte e Nordeste para alcançar a excelência em qualidade no atendimento à criança
de zero a seis anos de idade. O resultado desse assessoramento foram as publicações Docências na
Educação Infantil – Currículo, Espaços e Tempos e Pedagogias das Infâncias, Crianças e
Docências na Educação Infantil.

Ainda, na perspectiva de atender as recomendações do Acórdão nº 2.515/2014-TCU-Plenário
à SEB, em relação aos itens 9.2 (9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5) e 9.3 (9.3.3), implementou estratégias
conforme o que se segue:

Quadro – Estratégias implementadas para atender recomendações do Acórdão nº 2.515/2014TCU-Plenário
Recomendações

Estratégias Implementadas
Contratação de consultoria especializada para desenvolver estudo de
9.2.1. desenvolva um espaço virtual
viabilidades qualitativas para a implementação de espaços virtuais nos estados
para troca de informações e boas
do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Piauí, Maranhão, Bahia
práticas entre as unidades do
e Rio de Janeiro, visando possibilitar troca de informações, experiências e o
Proinfância;
desenvolvimento de boas práticas entre as unidades do Proinfância.
Consulta Pública sobre Orientações Curriculares Nacionais da Educação
Infantil
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1
9.2.2. divulgue orientações relativas à
5860&Itemid=1096).
elaboração da proposta pedagógica e de
O MEC está discutindo, em âmbito nacional, o currículo da educação básica rotinas de atendimento nos espaços
composta pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio físicos existentes nas unidades do
visando à produção de uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação
Proinfância;
Básica - BNCCEB. Para ampliar a participação da sociedade, foram realizados
reuniões e seminários. Nesse processo de construção, foi criado o Portal da
BNCCEB (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio) para que todos
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Recomendações

Estratégias Implementadas
os brasileiros(as) pudessem enviar suas observações ao texto preliminar da
Proposta da BNCC e contribuir com a construção deste importante referencial
curricular que atingiu o patamar de mais de 12 milhões de contribuições.
A Base Nacional Comum da Educação Infantil deve ser orientada para práticas
pedagógicas e experiências curriculares tendo como fundamento o que
dispõem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Parecer
CNE/CEB
nº
20/09
e
Resolução
CNE/CEB
nº
5/09).
Consultoria especializada para elaboração de estudos que subsidiem o MEC na
análise das propostas pedagógicas da educação infantil apresentadas no Plano
de Ações Articuladas - PAR, em todos os estados e seus respectivos
municípios, bem como na orientação da Base Nacional Comum Curricular BNCC, comparando com as propostas pedagógicas implementadas.
Contratação de consultoria especializada para realizar estudos e proposições
de organização do funcionamento do uso dos espaços físicos do Proinfância,
considerando as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
educação infantil, as características estruturantes do projeto arquitetônico do
Proinfância, como subsídio à Secretaria de Educação Básica na formulação de
orientações aos sistemas públicos de ensino.
Distribuição, em âmbito nacional, da publicação "Brinquedos e Brincadeiras
9.2.3. forneça livros de literatura infantil nas Creches" (Tiragem 340.000) exemplares. Alteração dos critérios de
para as unidades do Proinfância tão logo distribuição do Programa Nacional Biblioteca da Escola/Educação Infantil
iniciem suas atividades, de maneira a (PNBE/EI). Descentralização de recursos para a Universidade Federal de
fomentar o uso pedagógico de livros e a Minas Gerais - UFMG (Termo de Cooperação nº 19031, de 31/07/2013). Em
utilização das salas de leitura em sua 2015, foi elaborado o Edital do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD
finalidade prevista;
- Educação Infantil 2016, visando à aquisição de obras de apoio a práticas
educativas da educação infantil.
Inclusão da educação infantil no Guia Geral de Tecnologias. O MEC está
9.2.4. defina um modelo pedagógico
discutindo modelo pedagógico para o uso adequado de tecnologias na
para o uso adequado de tecnologias na
educação infantil, no âmbito da construção de uma Base Nacional Comum
educação infantil;
Curricular para a Educação Básica - BNCCEB.
9.2.5. forneça equipamentos
DVD Escola - Educação Infantil - reprodução de 30 mídias DVD com
tecnológicos para as unidades do
programas e séries especialmente selecionados sobre as diversas experiências
Proinfância tão logo iniciem suas
e práticas pedagógicas que devem ser asseguradas às crianças.
atividades.
9.3. recomendar, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE e à Secretaria de Educação Básica - SEB do Ministério da Educação, que:
9.3.1.1. o exame, por amostragem, da Resolução
vigente
é
a
Resolução
n°
15/2013.
consistência das informações prestadas Contratação de consultoria especializada na análise de perfil das solicitações e
via SIMEC de um percentual definido a aplicação dos recursos recebidos por municípios e/ou Distrito Federal,
de unidades escolares, em consonância visando contribuir para a plena e adequada utilização na educação infantil e
com o previsto no § 1° do art. 21 da
recomendação ao MEC para aprimoramento da política de apoio ao custeio da
Resolução n° 52/2011;
educação infantil e do Módulo E. I. Manutenção do SIMEC.
9.3.1.2. o confronto entre o número de
matrículas declaradas no SIMEC e a
capacidade estimada das unidades do
A SEB, no processo de análise, definiu quantitativo máximo de matrículas
Proinfância, previamente à liberação
referenciado na capacidade planejada no Projeto (tipo B ou C) e, mediante
dos recursos, acompanhada da análise
justificativa do município, é autorizada quantidade superior.
dos casos em que o número informado
de matrículas extrapole a capacidade
prevista para as unidades do programa;
9.3.1.3. a realização de fiscalização in
loco, nos casos em que a confirmação
ou verificação da consistência das
informações dos casos selecionados
para exame não foi possível por meio da O FNDE realiza vistorias esporadicamente.
análise das fotos gravadas no SIMEC,
da solicitação de documentos adicionais
ou da troca de outras informações à
distância;
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9.3.2. criem sistemática que permita o
acompanhamento das unidades do
Proinfância a partir de sua inclusão no
Censo Escolar, de forma a possibilitar o
cotejamento do total de matrículas
inseridas no SIMEC com aquelas
colhidas pelo Censo Escolar e a
avaliação dos resultados dos
investimentos federais empregados;
9.3.3. definam de forma clara os
procedimentos que deverão ser adotados
durante o exame das prestações de
contas apresentadas pelos municípios na
ocorrência de diferenças entre o número
de crianças atendidas pelas novas
escolas no início das atividades,
informada no SIMEC, e o número de
crianças cadastradas no Censo Escolar;
9.4. com base no art. 43, inciso I, da Lei
n° 8.443/1992 e no art. 250, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, determiar
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação e à Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação, que
apurem se houve repasse a maior de
recursos e, ser for o caso, procurem
obter o ressarcimento dos recuros,
eventualmente, repassados a maior em
2012 para os municípios de
Acreúna/GO, Alfenas/MG, Alto Paraíso
de Goiás/GO, Ananindeua/PA,
Atalaia/AL, Campo Verde/MT,
Castro/PR, Conchal/SP, Coronel
Fabriciano/MG, Crixás/GO, Frutal/MG,
Jataí/GO, Joca Claudino/PB, Juína/MT,
Miguelópolis/SP, Penaforte/CE,
Periquito/MG, Rolândia/PR, Santa Cruz
do Capibaribe/PB, São Gonçalo do
Pará/MG, Sapiranga/RS,
Sertãozinho/SP, Sinop/MT,
Tamboril/CE, Teixeiras/MG, tendo em
vista as distorções entre o número
informado de matrículas e a capacidade
prevista das escolas (§ 185);

Estratégias Implementadas

A SEB, no processo de análise, inseriu no SIMEC a obrigatoriedade de
inserção do Código INEP do estabelecimento o que permite cotejamento com
dados do Censo Escolar.

Estamos trabalhando na elaboração de procedimentos de verificação em
parceria com FNDE e INEP.

Em elaboração.

Fonte: SEB/MEC.

Para as questões levantadas, seguem-se as considerações:
Questão 3: Nos registros do MEC (Simec Módulo E. I. Manutenção) constam as seguintes
unidades de educação infantil – Proinfância em efetivo funcionamento:

Quadro – Quantitativo de unidades de educação infantil (Proinfância) em funcionamento
UF

Sem Informação 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AC
AL
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2

1

3

4

2

Total Geral

3

6

1

14
311

1

AM
BA
1

CE

4

ES
2

GO

7

MA

2

5

8

11

20

21

15

9

14

12

9

9

4

2

2

2

3

2

11

13

13

17

13

6

71

4

3

4

5

4

20

76
1

54

3

29

37

24

60

43

21

217

3

3

10

6

9

2

4

43

1

8

13

8

17

11

14

73

2

8

15

9

10

4

48

2

6

5

11

7

1

1

6

3

9

7

5

3

1

3

1

1

9

10

29

38

35

39

28

184

RJ

3

2

1

RN

4

5

7

9

2

27

RO

2

2

4

1

2

11

MG
MS

5

MT

1

1

PA
1

PB
PE
PI
1

PR

4

3

RR
2

RS
1

SC

1

Total Geral

8

1

3

31

6

2

5

17

53

29

48

45

21

216

4

8

27

29

29

8

3

109

3

14

47

33

33

22

6

158

1

1

3

10

11

10

2

1

40

24

108

302

270

349

267

143

3

1478

4

TO

34

1

SE
SP

1

3

7

Fonte: SEB/MEC.

Tem-se ciência de que as unidades acima relatadas estão em funcionamento porque estas
solicitaram recursos de apoio à manutenção da educação infantil, com a inserção de informações de
matrículas, conforme Lei nº 12.499/2011.
Questão 5: O Portal da Transparência dos Recursos Públicos Federais disponibiliza o
investimento do governo federal na ação 12KU – Implantação de Escolas para Educação Infantil. O
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) também apresenta a evolução do programa
nos Relatórios de Gestão Anuais e possivelmente incluirá o Proinfância em seu Plano de Dados
Abertos.
Questão 6: O controle da execução das obras é realizado pelo FNDE.
Questão 7: Não foi localizado documento de mapeamento de risco do Proinfância.
Questão 8: O acompanhamento da evolução das obras do Proinfância é realizado pelo FNDE.
Questão 9: O controle físico financeiro do Proinfância é realizado pelo FNDE.
Questão 11: O MEC atuou por meio do FNDE. Foi criado grupo de trabalho com o objetivo de
contribuir para definição de orientações e diretrizes para a construção de estabelecimentos de ensino
público, utilizando métodos não convencionais com representantes do FNDE, Instituto Nacional de
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Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e Instituto Falcão Bauer da Qualidade,
conforme Portaria nº 222, de 04 de maio de 2012.
Questão 12: Não há registro de providências tomadas pela SEB, mas certamente houve
participação do Ministério na determinação de reformulação dos projetos, que passaram a ser revertidos
em projetos na metodologia convencional.
Questão 13: Há planos de reformulação da política pública de educação infantil. A nova política
ainda está sendo formulada, portanto não pode ser descrita.
Questão 17: Segue na tabela abaixo o quantitativo de novas vagas disponíveis nas unidades
Proinfância das prefeituras que solicitaram recursos de apoio à manutenção da Educação Infantil, com
a inserção de informações de matrículas, conforme Lei 12.499/2011.

Quadro – Quantitativo de novas vagas disponíveis em unidades do Proinfância
UF

Novas Matrículas

AC

1.166

AL

1.796

AM

1.456

BA

7.548

CE

6.603

ES

1.438

GO

8.928

MA

2.965

MG

33.186

MS

4.387

MT

9.196

PA

8.849

PB

3.055

PE

4.120

PI

868

PR

16.916

RJ

643

RN

3.368

RO

1.409

RR

1.195

RS

15.096

SC

8.180

SE

952

SP

12.675

TO

4.414

Total Geral

160.409

Fonte: SEB/MEC.
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O número de matrículas de 15 unidades está sendo levantado, pois foi identificado erro no
sistema.
Questão 18: O Programa teve várias fases. Na fase Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), a meta era a construção de 6 mil unidades de educação infantil e com isso obter impacto
significativo na capacidade dos municípios de ampliar a oferta de Educação Infantil.
Por fim, esclarece-se que os documentos produzidos pela COEDI, consultores, e avaliadores
educacionais estão disponíveis na Coordenação. Informa-se, ainda, que a equipe envolvida na
coordenação do assessoramento do Proinfância na SEB são:




Karla de Mello Monteiro – Assistente Técnica (DAS 102.1) Servidora Pública Federal – Analista
Técnica de Políticas Sociais – Economista – Desde março de 2017
Luciana Morais Nascimento – Chefe de Divisão (DAS 101.2) – Administradora – Desde 2010, com
foco nas contratações de consultoria
Maria Genilda Alves de Lima – Coordenadora (DAS 101.3) – Administradora – Desde 2013, com
foco nos repasses do EI Manutenção Proinfância Novos Estabelecimentos.

A Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, por ocasião do
trabalho de Avaliação de Resultados da Gestão da Seres com foco na Coordenação-Geral de
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CGCEBAS), iniciado 2015, elencou um
conjunto de aspectos e medidas necessárias ao aprimoramento gerencial do Cebas. Desde então, a CGU
vem realizando o acompanhamento permanente das melhorias implementadas pela Coordenação Geral
do Cebas no sentido de responder aos apontamentos realizados.
Por meio do Relatório de Auditoria Anual de contas nº 201701198, datado de 19 de setembro
de 2017, a CGU se manifesta nos seguintes termos:

A avaliação do macroprocesso da Cebas por esta Controladoria-Geral da União se deu
em sede de Avaliação dos Resultados da Gestão, a respeito da qual foi publicado o
Relatório ARG nº 201504883. Nesse trabalho, foram emitidas 15 recomendações,
derivadas de oito constatações, versando sobre (i) o processo de certificação, (ii) a
supervisão e monitoramento das entidades certificadas, (iii) a gestão da informação e
(iv) o cumprimento das obrigações de transparência [...]. Conclui-se que, apesar de
ainda serem observadas poucas recomendações plenamente atendidas, ficaram
evidentes os esforços da Unidade no sentido de aprimorar a gestão. Cumpre destacar
que parcela relevante das recomendações tem seu atendimento pendente da
implantação de sistema informatizado. Por fim, cabe ressaltar que as recomendações
com pendências de finalização continuam em monitoramento pela CGU.

A seguir, elencam-se as recomendações em fase de finalização, cujas medidas de saneamento
encontram-se em implementação pela CGCEBAS, e em monitoramento pela CGU:



159375: Inserir, na próxima versão da cartilha “O que é o Cebas educação?”, tópico destinado às
obrigações de transparência das entidades beneficentes.
159376: Assumir, por meio da funcionalidade “Visão Pública”, a obrigação de divulgação das
demonstrações contábeis e financeiras e do Relatório de Atividades das entidades beneficentes,
remetendo-lhes o ônus de encaminhá-los ao MEC, em forma e prazo definidos.
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159377: Promover a utilização do SisCebas, após saneadas as inconsistências, como principal fonte
de informações para o cálculo dos indicadores desenvolvidos pela Unidade.
159378: Estabelecer em conjunto com a Secretaria Executiva do MEC cronograma, com definição
de etapas e responsáveis, para inserir, no protótipo do módulo “Visão Pública”, funcionalidade que
permita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, em cumprimento ao inciso II do
§ 3º da Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação.
159379: Editar norma específica regulamentando os procedimentos e os prazos para a realização
do monitoramento às entidades beneficentes, em atenção ao art. 15 do Decreto nº 8.242/2014.
159380: Editar norma específica regulamentando a apresentação dos Relatórios Anuais (forma,
conteúdo, prazos e condições de entrega, etc.) pelas entidades beneficentes, em atenção ao art. 36
do Decreto nº 8.242/2014.
159381: Promover melhorias nos controles administrativos da Unidade, com a implantação de
rotinas de controle e de atividades de monitoramento das entidades beneficentes, que garantam com
razoável segurança que as condicionantes de concessão de bolsas estejam sendo cumpridas.
159382: Adotar medidas administrativas para promover celeridade quanto à conclusão dos
processos de supervisão já instaurados.
159384: Estabelecer em conjunto com a Secretaria Executiva do MEC cronograma, com definição
de etapas e responsáveis, visando sanar as inconsistências identificadas no Sistema de Certificação
de Entidades Beneficentes de Assistência Social (SisCebas) e disponibilizá-lo para operação.
159385: Disponibilizar os indicadores de desempenho no portal da Cebas, dando-lhes
transparência.
159386: Informar se a consulta foi encaminhada à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), conforme recomendação da Conjur/MEC, bem como encaminhar o parecer da
Procuradoria e as providências posteriores adotadas pela Seres.
159387: Avaliar as normas vigentes, propondo alterações legislativas oportunas, a fim de não
permitir que entidades usufruam indevidamente dos benefícios fiscais da Cebas, para os casos de
intempestividade na análise dos pedidos de renovação do certificado.
159388: Criar rotinas para que a instauração das supervisões e posterior conclusão das análises seja
feita de maneira tempestivamente, visto que as supervisões buscam apurar indícios de
irregularidades já detectados.
159389: Definir um plano de ação com cronograma para a estruturação dos mecanismos de
controles (monitoramento e supervisão) da política pública.

No exercício de 2017 o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União, realizou auditoria anual das contas na Setec, tendo o relatório de número 201701198,
apresentado à Secretaria-Executiva do MEC em face do processo de contas estar vinculado àquela
Unidade Jurisdicionada.
O processo de auditoria foi devidamente acompanhado pela Secretaria em todas as fases e o
atendimento das recomendações do órgão de controle interno dá-se com o monitorando do Plano de
Providências Permanente disponível no Sistema Monitor Web do Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União e acessível por meio da página oficial daquele órgão de
controle interno.
O atual estágio do acompanhamento realizado pelo gabinete da Secretaria demonstra a
existência de 26 recomendações, sendo 18 recomendações apresentadas pela CGU para a atual gestão,
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as quais necessitam de atualização das providências adotadas. Não obstante essas recomendações
estarem em análise pelas áreas técnicas responsáveis e objeto de atualizações no menor espaço de
tempo possível, um Plano de Ação está sendo elaborado para enfrentamento dessas pendências, em
especial as recomendações apresentadas em 2017, as quais serão atualizadas com as providências
recentes visando ao atendimento de cada um dos apontamentos.
As recomendações apresentadas pela CGU em 2017 foram:






















Definir critério ou procedimento a ser utilizado na emissão do parecer técnico, no caso de não
execução de horas-aluno no exercício sob análise;
Revisar os procedimentos e critérios utilizados na análise das prestações de contas e emissão
do parecer técnico do Pronatec Bolsa-Formação, de forma a consolidar e atualizar os
normativos e a padronizar, por rede ofertante, as nomenclaturas utilizadas;
Aperfeiçoar a metodologia para análise do cumprimento do objeto com utilização da carga
horária executada e não a prevista de curso com duração superior a um exercício.
Aprimorar o monitoramento da execução física-financeira de oferta de vagas e horas-alunos
pelos ofertantes, realizando repasses com base em informações parciais de execução, no Índice
Institucional de Conclusão - IC e nos saldos remanescentes na conta das instituições;
Alinhar o fluxo do TED e da prestação de contas do Pronatec Bolsa-Formação, da rede federal;
Aprimorar os normativos que regulam a reprogramação financeira, instituindo limites de
prazos, bem como critérios que justifiquem a ação;
Realizar a análise técnica compatibilizando a execução das horas-aluno com os repasses
efetuados a fim de evitar a transferência de valores que não serão utilizados;
Detalhar, nos normativos, as despesas impedidas de ser realizadas com os recursos do
Programa;
Manter registros sobre os critérios de priorização dos cursos e vagas, convertidas em horasaluno, para fins de definição do objeto previsto, com justificativas para a liberação de recursos
quando o objeto previsto é superior ao planejado pelo ofertante;
Aplicar a metodologia de cálculo do Índice Institucional de Conclusão - IC e utilizar esse índice
para fins de compensação ou devolução dos recursos, conforme previsto na Portaria MEC nº
817/2015.
Realizar a análise técnica compatibilizando a execução das horas-aluno com os repasses
efetuados a fim de evitar a transferência de valores que não serão utilizados;
Detalhar, nos normativos, as despesas impedidas de ser realizadas com os recursos do
Programa;
Manter registros sobre os critérios de priorização dos cursos e vagas, convertidas em horasaluno, para fins de definição do objeto previsto, com justificativas para a liberação de recursos
quando o objeto previsto é superior ao planejado pelo ofertante;
Aplicar a metodologia de cálculo do Índice Institucional de Conclusão - IC e utilizar esse índice
para fins de compensação ou devolução dos recursos, conforme previsto na Portaria MEC nº
817/2015.
Implementar ferramenta gerencial no Sistec, possibilitando a emissão de relatórios de oferta e
execução de vagas e horas-alunos.
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Dar publicidade no Portal do Pronatec das informações financeiras referentes aos repasses
executados ao longo do exercício, das informações sobre a execução física, bem como da
documentação que compõe a prestação de contas do programa;
Disponibilizar as bases de dados do Pronatec no Portal Dados Abertos do Governo Federal.
Formalizar o procedimento de solicitação de alteração do status de matrícula e de turma no
Sistec, bem como a metodologia de análise e validação desses dados pela SETEC.

No que toca às recomendações da CGU, a SESu ofereceu tempestivamente as informações
solicitadas para a elaboração de relatórios do órgão de controle e realizou reuniões para busca conjunta
de soluções aos achados de auditoria. Os relatórios que apontam as constatações e recomendações da
CGU dirigidas à Secretaria são os seguintes:
1. Relatório nº 201701198 – Auditoria Anual de Contas do Exercício 2016


Fundações de Apoio

No que tange às recomendações dirigidas à melhoria de fluxo nos processos de
recredenciamento de fundações de apoio, a Coordenação-Geral de Legislação e Normas incluiu
mecanismo de controle de prazos. Dessa forma, o indicativo permite ao apoio administrativo do GAT
tomar as providências cabíveis para a instrução preventiva das fundações de apoio quanto ao processo
de renovação, bem como fornece informações para consulta pelo Grupo.
A CGU também recomendou à Sesu a revisão de seu posicionamento na supervisão das Ifes
sobre o relacionamento com fundações de apoio, a fim de criar capacidade executiva de supervisão,
monitoramento e avaliação. Contudo, o art. 3º-A, II e III da Lei nº 8.958/1994 estipula de forma clara
que as fundações de apoio deverão, na execução de convênios, contratos, acordos e demais ajustes na
forma da Lei, (i) submeter-se ao controle de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de Ensino
ou similar da entidade contratante; e (ii) submeter-se ao controle finalístico pelo órgão de controle
governamental competente. Dessa maneira, não há que se falar em redefinir posicionamento do
Ministério, mas de dar cumprimento à legislação vigente, que atribui a outras instâncias competência
supervisora do relacionamento entre Ifes e fundações de apoio.
Acerca da implantação do sistema eletrônico objeto do art. 12-A do Decreto nº 7.423/2010,
cabe pontuar que foi criado Grupo de Trabalho presidido pela Secretaria Executiva do MEC, do qual
participam representantes da Aeci, DTI, Sesu, Setec e MCTIC. O prosseguimento de suas atividades
aguarda publicação de decreto regulamentador da Lei nº 13.243/2016, que abrangerá disciplina sobre
a prestação de contas de contratos e convênios firmados entre ICTs e fundações de apoio.
Essa pausa se justifica no entendimento sobre a relação direta entre o desenvolvimento das
ferramentas e a regulamentação dos procedimentos de prestação de contas, sob risco de retrabalho e de
ofensa ao princípio da eficiência da Administração. Ao longo do processo, a Sesu emitiu ofício-circular
para as universidades federais, a fim de averiguar se já possuem sistema eletrônico próprio com
características similares, de modo a aproveitar a expertise adquirida na construção do sistema e em sua
gestão.


Programa Mais Médicos

A CGU recomentou à Sesu que redesenhasse os processos de pagamento de bolsas do Programa
Mais Médicos (PMM), considerando os aspectos de conveniência e oportunidade do administrador
público. Em cumprimento, a Sesu e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) acordaram,
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em reunião realizada em 24/03/2017, pela ampliação de acesso e troca de informações realizadas entre
os órgãos, de forma que seria encaminhada listagem aberta de beneficiários e extrato com quantitativos
aprovados, reprovados ou em análise.
Foram realizados ajustes no sistema Webportfólio, a fim de corrigir falhas na extração de dados
em relatórios. Atualmente, a integração entre os sistemas eletrônicos SIG Ebserh e Webportifolio
permite que todas as informações gerenciais sobre a supervisão acadêmica no âmbito do Projeto Mais
Médicos para o Brasil estejam disponíveis para ambos os órgãos.
Quanto à edição de normas que especifiquem as responsabilidades de cada órgão envolvido no
processo de pagamento de bolsas do Programa Mais Médicos, Sesu e Ebserh realizaram diversas
reuniões entre durante o ano de 2017, a fim de discutir os termos e a edição de norma específica para
esse fim.


Pnaes

A CGU apontou a ausência de dispositivo legal específico que fundamente o Programa
Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) a fim de atender ao disposto no artigo 26 da Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF). Dessa forma, o órgão recomendou à Sesu a articulação junto às
instâncias competentes do Governo Federal para edição de normativo que possa trazer respaldo jurídico
ao Programa. Ademais, recomendou-se estabelecer cronograma para a implementação de mecanismos
de acompanhamento e avaliação da política pública do Pnaes.
Em 2017, foram realizadas reuniões com representantes da CGU para busca conjunta de
soluções em atendimento às recomendações. A Diretoria de Políticas e Programas de Graduação está
desenvolvendo estudos voltados à implementação de ferramenta eletrônica destinada a subsidiar o
acompanhamento da execução do Programa e à avaliação da política de assistência estudantil, como
também à alocação dos recursos do programa em favor das Ifes.
Ademais, a Consultoria Jurídica junto ao MEC manifestou-se pela existência de fundamento
legal para o Pnaes nas universidades federais nos termos dos arts. 10 e 12 da Lei nº 12.155/2009.

2. Relatório nº 201603296 – Avaliação da gestão do Programa Mais Médicos
No âmbito do Programa Mais Médicos, a CGU apresentou relatório de auditoria acerca do
macroprocesso de pagamento de bolsas pelo MEC.
Vale pontuar que, apesar de a recomendação solicitar alterações legislativas com vistas a
fundamentar o pagamento de bolsas aos membros da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento
das Escolas Médicas (Camem), a Consultoria Jurídica da União junto ao MEC manifestou-se pela
legalidade do ato. O órgão consultivo sustentou que o pagamento de bolsas aos membros da Camem
no âmbito do PMM encontra suficiente respaldo na Portaria MEC nº 306, de 26 de março de 2015.
Dessa forma, entende-se que o poder regulamentador não foi extrapolado.

3. Relatório nº 201701480 – Auditoria Anual de Contas Fies 2016
A publicação da Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017, que alterou a Lei nº 10.260/2001,
contempla as recomendações da CGU acerca da metodologia de fiscalização dos preços de
mensalidades e dos descontos concedidos aos alunos.
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Quanto aos demais tópicos do Relatório nº 201701480 – Auditoria Anual de Contas Fies 2016,
vale ressaltar iniciativas tomadas após a publicação do Relatório de Auditoria Anual de Contas Fies –
2017, em 8 de janeiro de 2018. Em reunião realizada no mesmo mês, a Sesu e o FNDE concordaram
em levantar dados para estruturação da matriz de supervisão do Programa, baseada especialmente em
3 pilares: normativo, sistêmico e informacional (comunicação), com vistas a atender os apontamentos
do órgão de controle.
Por meio do acompanhamento da distribuição de vagas referentes ao período 1.2018, foi
verificado que o plano de distribuição e redistribuição de vagas do Fies introduzido pela referida lei
está de acordo com a previsão normatizada em portaria deste Ministério, que regulamenta o processo
seletivo do programa.

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário
Desde que previstas na avença, observados o contraditório e a ampla defesa, as sanções de
multas por inadimplência contratual ocorrem no âmbito administrativo, por recolhimento de Guia de
Recolhimento da União (GRU) e, no caso de a contratada não efetuar o devido recolhimento ao Erário,
alcança-se a garantia contratual.
Nesse diapasão, somente na impossibilidade das alternativas mencionadas, solicita-se a
inscrição do nome da empresa inadimplente no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor
público federal (Cadin) e se encaminham os autos à cobrança judicial. Registre-se que os contratos
apenas são firmados no âmbito desta Pasta após a devida análise/aprovação do órgão consultivo –
Conjur/MEC.
Durante o período, foram autuados os processos relacionados a seguir e adotados os
procedimentos estabelecidos na Orientação Normativa Segep nº 05/2013, com vistas a reaver os
valores recebidos indevidamente pelos servidores.
Há processos “em andamento”, em fase de análise de pedido de reconsideração ou recurso.
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Quadro – Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário
Tomadas de Contas Especiais
Casos de dano objeto de medidas
administrativas internas

Não instauradas
Dispensadas
Débito < R$
75.000

23000.002384/2016-76

868,31

23000.006242/2016-88

791,79

23000.007605/2016-01

1.351,63

23000.029765/2016-01

7.670,37

23000.002949/2016-15

1.464,98

23000.053670/2016-08

1.923,44

23000.051545/2016-55

6.417,14

23000.050281/2016-12

1.379,12

23000.040803/2016-78

1.123,96

23000.014084/2016-30

50,51

23000.024861/2016-54

862,61

23000.025544/2016-55

445,34

23000.013838/2015-53

1.026,56

23000.003345/2016-96

2.469,91

23000.028595/2016-39

4.702,31
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Prazo
> 10 anos

Outros Casos*

Recebimento
Débito

Instauradas
Não remetidas ao TCU
Arquivamento
Não enviadas
180 dias do
Não
Débito < R$
exercício
Comprovação
75.000
instauração*

Remetidas
ao TCU

Pagamento efetuado por
meio de GRU em mai/16
Pagamento efetuado por
meio de GRU em fev/16
Pagamento efetuado por
meio de GRU em abr/16
Pagamento efetuado por
meio de GRU em jul/16
Pagamento efetuado por
meio de GRU em mar/16
Inscrito em Dívida Ativa da
União em out/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em fev/17
Inscrito em Dívida Ativa da
União em out/17
Reposição efetuada no
pagamento de jan/17
Reposição efetuada no
pagamento de abr/16
Reposição efetuada no
pagamento de ago/17
Reposição efetuada pela
UFJF
Reposição efetuada pelo
CNJ
Reposição efetuada pelo STJ
Reposição efetuada no
pagamento de jul/16
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23000.024867/2016-21

85,55

23000.005406/2016-50

137,38

23000.002950/2016-40

622,11

23000.029961/2016-77

1.128,70

23000.034679/2016-10

1.352,72

23000.054500/2016-32

654,34

23000.044995/2016-91

1.607,81

23000.037674/2016-31

975,17

23000.037313/2016-94

163,38

23000.001293/2017-02

16.074,57

23000.001271/2017--34

1.046,94

23000.051545/2016-55

6.417,14

23000.003662/2017-93

3.229,78

23000.002077/2017-76

541,71

23000.007606/2017-28

2.088,23

23000.007692/2017-79

95,88

23000.007028/2017-20

3.329,26

23000.008834/2017-15

7.858,00

23000.004997/2017-29

4.038,79
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Reposição efetuada no
pagamento de jun/16
Reposição efetuada no
pagamento de mai/17
Reposição efetuada no
pagamento de set/17
Reposição efetuada no
pagamento de out/17
Reposição efetuada no
pagamento de set/17
Reposição efetuada no
pagamento de mar/17
Reposição efetuada no
pagamento de nov/16
Reposição efetuada no
pagamento de set/17
Reposição efetuada no
pagamento de dez/16
Pagamento efetuado por
meio de GRU em mar/17
Reposição efetuada no
pagamento de mar/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em fev/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em fev/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em mar/17
Reposição efetuada no
pagamento de abr/17
Reposição efetuada no
pagamento de set/17
Reposição efetuada no
pagamento de abr/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em mar/17
Reposição efetuada no
pagamento de out/17
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Reposição efetuada no
pagamento de junho/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em set/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em abril/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em julho/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em junho/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em maio/17
Reposição efetuada no
pagamento de julho/17
Pagamento da GRU não
efetivada. Inclusão em
dívida ativa em set/17.
Reposição efetuada no
pagamento de nov/17
Reposição efetuada no
pagamento de nov/17
Reposição efetuada no
pagamento de nov/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em nov/17

23000.013378/2017-25

1.696,31

23000.012898/2017-11

1.748,23

23000.006043/2017-51

9.462,99

23000.020391/2017-31

712,16

23000.004989/2017-82

5.740,69

23000.011320/2017-47

4.861,77

23000.021225/2017-51

248,33

23000.054364/2016-81

9.025,21

23000.036177/2017-04

2.004,85

23000.034452/2017-47

137,65

23000.035046/2017-00

1.423,52

23000.035715/2017-35

4.304,94

23000.041309/2017-10

7.525,11

“em andamento”

23000.044301/2017-05

6.752,88

“em andamento”

23000.045440/2017-48

17.376,84

“em andamento”

23000.042443/2017-20

199,98

“em andamento”

23000.004997/2017-29

4.038,79

23000.011046/2014-63

3.805,90

Pagamento efetuado por
meio de GRU em out/17
Pagamento da GRU não
efetivada. Inclusão em
dívida ativa em out/17.
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Pagamento da GRU não
efetivada. Inclusão em
dívida ativa em out/17.
Pagamento efetuado por
meio de GRU em out/17
Reposição efetuada no
pagamento de set/17
Reposição efetuada no
pagamento de fev/17
Reposição efetuada no
pagamento de mar/17
Reposição efetuada no
pagamento de abr/17
Reposição efetuada no
pagamento de out/17
Reposição efetuada no
pagamento de jan/17
Pagamento da GRU não
efetivada. Inclusão em
dívida ativa em out/17.
Reposição efetuada no
pagamento de set/17
Pagamento efetuado por
meio de GRU em jul/17
Reposição efetuada no
pagamento de set/17

23000.011083/2015-52

9.113,11

23000.028384/2017-87

1.050,00

23000.018695/2017-38

1.400,00

23000.037072/2016-83

11.321,88

23000.032131/2016-27

1.987,44

23000.002569/2017-61

2.611,03

23000.032863/2017-06

800,00

23000.001478/2015-47

26.106,69

23000.014339/2014-01

12.932,37

23000.026408/2017-63

21.506,19

23000.012239/2017-84

13.456,52

23000.025524/2017-65

570,42

23000.010534/2015-34

3.200,00

“em andamento”

23000.010584/2015-11

10.242,38

“em andamento”

23000.003532/2017-51

8.924,58

Reposição efetuada no
pagamento de set/17

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, CAP/SEPAG, exercício 2017.
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O tratamento contábil da depreciação e da amortização dos bens móveis pertencentes a estrutura
organizacional do MEC se dá por intermédio da SAA, que mantêm todos os registros em Balancete. O
cálculo da depreciação dos bens imóveis, por sua vez, está sob a responsabilidade da Secretaria de
Patrimônio da União, por meio do Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União
com base na relação de bens nele cadastrados. No que diz respeito às ações de reconhecimento,
mensuração e evidenciação de ativos intangíveis, bem como de sua amortização, conforme prevê a
Portaria STN nº 548, de 24/09/2015, ainda não foi iniciado na DTI, tendo em vista que a Diretoria não
se tornou “unidade gestora executora”, conforme previsto no ano de 2015. Todavia, estão sendo
empreendidos esforços na unidade para que seja organizado suporte documental específico sobre os
referidos ativos, como meio de amparo aos registros contábeis da depreciação e amortização dos bens.
Não se apurou, no exercício de 2017, por parte das demais unidades finalísticas do MEC,
situação que ensejasse ressarcimento de dano ao Erário.

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações
com o disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/1993
No âmbito da Secretaria-Executiva, a SAA responde pela quase totalidade da execução
orçamentária da UPC, incluindo as etapas de empenho, liquidação e pagamento. Além disso, a SAA
também é responsável pela efetivação das etapas relativas a licitações e contratos, e, na etapa dos
pagamentos de suas despesas, observa o disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/1993, que estabelece que o
pagamento de obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização de
obras e prestação de serviços obedece à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.
Cabe ressaltar, por outro lado que, tendo em vista que o recebimento de recursos financeiros
pelo MEC foi limitado aos valores fixados no cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo
para o exercício de 2017, os pagamentos não realizados dentro do prazo de vencimento das obrigações
contratadas ocorreram em consequência desses limites, em certos momentos, por serem insuficientes
à regular quitação dos débitos em tempo hábil.

Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
Em 2017, não houve procedimento de desoneração de nenhum contrato.

Informações sobre ações de publicidade e propaganda
A gestão do contrato de serviços de Publicidade de Utilidade Pública (PUP) nº: 64/2013
referente à Ação nº 4641 é de responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social (ACS/MEC) e a
execução orçamentária e financeira dessa ação é de responsabilidade da Unidade Gestora: 150002 –
Subsecretaria de Assuntos Administrativos da Secretaria Executiva (SAA/SE/MEC).
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A ACS é responsável pela divulgação da imagem, da missão e das ações e objetivos estratégicos
do Ministério, coordenando as campanhas publicitárias, com o objetivo de divulgar ações, como o
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Novo Ensino Médio, Base Nacional Comum Curricular,
entre outras.

Quadro – Despesas com publicidade
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores empenhados

Valores pagos

Programa de Gestão e Manutenção
do Ministério da Educação/Ação
Administração da Unidade

R$ 700.404.44

R$ 389.782,27*

Legal

Programa de Gestão e Manutenção
do Ministério da Educação/Ação
Publicidade de Utilidade Pública

R$ 33.705.194,16

R$ 9.515.857,34

Utilidade pública

Fonte: Relatório de Gestão da Coordenação-Geral de Gestão Administrativa, exercício 2017.
*Constam faturas em aberto, não encaminhadas pela empresa.

No documento Relatório Anual de Atividades (Anexo 05), seguem os detalhamentos das ações
de publicidade de utilidade pública executadas pela Assessoria de Comunicação deste Ministério,
contemplados no Programa de Trabalho sob o nº: 12.131.2109.4641.0001 – Ação: 4641, referente ao
exercício de 2017, compreendendo peças produzidas, quantitativo, período e meio de veiculação dos
filmes, spots e dos anúncios, bem como valores investidos.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2017

ANEXOS

ANEXO 01 – Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e
implementação das estratégias do PNE 2014-2024

ANEXO 02 – Relatório anual de análise dos indicadores de gestão das instituições federais de
educação profissional, científica e tecnológica – Exercício 2016

ANEXO 03 – Análise crítica sobre os indicadores de gestão das instituições federais de ensino
superior 2016 – acórdãos nº 1.043/2006-TCU-Plenário e nº 2.167/2006-TCU-Plenário

ANEXO 04 – Quadros sobre o desempenho financeiro e informações contábeis do Ministério da
Educação

ANEXO 05 – Relatório Anual de Atividades – 2017: Ação nº 4641 – Publicidade de Utilidade Pública
(PUP)

ANEXO 01
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PRINCIPAIS
RESULTADOS DA ATUAÇÃO DO MEC NA GESTÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DO
PNE 2014-2024

Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias
do PNE 2014-2024
Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
Meta 1: universalizar, até
Segundo dados da Pnad/IBGE, divulgados pelo Inep no Relatório do 1° ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016, a taxa de frequência à escola para a
2016, a educação infantil na
população de 4 a 5 anos era de 72,1% em 2004, subiu para 86,8% em 2012, atingindo 89,6% em 2014. Já a taxa de frequência à escola para a população de 0 a 3 anos, em 2004, era
pré-escola para as crianças de de 19,2%; 28,8% em 2012 e 33,3% em 2014. Para ambas as faixas etárias houve um crescimento contínuo em âmbito nacional no período de 2004 a 2014, embora os dados daquele
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
período indicassem que seria grande o desafio para atingimento da meta.
idade e ampliar a oferta de
A partir da análise de dados com relação a diversos agrupamentos apontados em algumas das estratégias relacionadas a esta meta 1, o Relatório também faz comparação de
educação infantil em creches
resultados por grandes regiões, UFs, sexo, localização, cor/raça e renda. Suas conclusões são de que, enquanto para a faixa etária de 4 a 5 anos o crescimento ocorreu com uma
de forma a atender, no
tendência geral de diminuição das desigualdades de acesso segundo os grupos que foram comparados, no caso da população de 0 a 3 anos ocorreu o contrário, ou seja, houve
mínimo, 50% (cinquenta por
tendência geral de ampliação de desigualdades.
cento) das crianças de até 3
Dados elaborados pelo Inep/MEC, com base em dados da Pnad/IBGE, apontam que o percentual das crianças de 4 e 5 anos que frequentavam a escola no Brasil passou de 89,6%
(três) anos até o final da
em 2014 para 91% em 2015.O percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar) foi de 33,3% em 2014 e 34,1% em 2015. Os dados
vigência deste PNE.
de 2016 serão disponibilizados em 2018, com a publicação do Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE.
1.1) definir, em regime de
i) Plano de Ações Articuladas (PAR) com a finalidade de
Em 2017, no âmbito do Proinfância, foram concluídas 230 unidades escolares, gerando
3 - Em estágio intermediário de
colaboração entre a União, os
auxiliar estados e municípios no planejamento de suas
29 mil novas vagas para a educação infantil em 169 municípios. Foram destinados, ainda, implementação
Estados, o Distrito Federal e os
políticas de educação, proporcionando um canal de
cerca de R$ 125,31 milhões para apoiar a construção de 297 escolas de educação infantil,
Municípios, metas de expansão
comunicação permanente entre estes entes e o Ministério.
beneficiando 224 municípios. Além da construção, foram destinados R$ 4,4 milhões, em
das respectivas redes públicas de ii) Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
2017, para aquisição de mobiliários e equipamentos de 45 unidades. No âmbito do Plano
educação infantil segundo
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
de Ações Articuladas (PAR), foram destinados cerca de R$ 43,4 milhões na
padrão nacional de qualidade,
Infantil (Proinfância) - disponibiliza recursos financeiros aos infraestrutura de educação infantil, apoiando 44 construções, 17 ampliações e 10
considerando as peculiaridades
entes federados para auxiliá-los na construção de creches e
reformas, com créditos oriundos de emendas parlamentares. Em 2017 foram investidos
locais;
pré-escolas e para a aquisição de equipamentos para a rede
R$ 66 milhões do PAC2 para a continuidade de construção de 94 unidades de educação
física escolar da educação infantil.
infantil e na aquisição de mobiliários e equipamentos.
1.2) garantir que, ao final da
i) Plano de Ações Articuladas (PAR) com a finalidade de
O E.I. Manutenção – Unidades do Proinfância, até o ano de 2016, disponibilizou
3 - Em estágio intermediário de
vigência deste PNE, seja inferior auxiliar estados e municípios no planejamento de suas
aproximadamente R$ 170 milhões, para 1.074 estabelecimentos em 899 municípios. Em implementação
a 10% (dez por cento) a
políticas de educação, proporcionando um canal de
2017, foram aprovados para repasses aproximadamente R$ 35 milhões, atendendo 16.788
diferença entre as taxas de
comunicação permanente entre estes entes e o Ministério. ii)
matrículas, em 140 novos estabelecimentos, em 112 municípios.
frequência à educação infantil
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
O E.I. Manutenção – Novas Turmas de Educação Infantil, até 2016, repassou
das crianças de até 3 (três) anos
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
aproximadamente R$ 100 milhões para 5.714 turmas em 613 municípios. Em 2017,
oriundas do quinto de renda
Infantil (Proinfância) - disponibiliza recursos financeiros aos foram atendidos 302 municípios, totalizando 1.916 turmas e mais de 30 mil matrículas,
familiar per capita mais elevado entes federados para auxiliá-los na construção de creches e
sendo repassados aproximadamente R$ 59,6 milhões.
e as do quinto de renda familiar pré-escolas e para a aquisição de equipamentos para a rede
O FNDE transferiu o total de R$ 103.665.010,91 para 410 prefeituras municipais para
per capita mais baixo;
física escolar da educação infantil. iii) E. I. Manutenção –
apoiar a manutenção de novas turmas de Educação Infantil. Em 2017, o PNAE atendeu
apoio para o custeio e à manutenção de novas matrículas nos com a oferta de alimentação escolar aproximadamente 2,5 milhões de alunos
estabelecimentos de educação infantil recém-construídos com matriculados na creche com um investimento de R$ 532 milhões.
recursos de programas federais. iv) E. I. Manutenção – Novas
Turmas apoia a oferta e a expansão da educação infantil por
meio do apoio financeiro suplementar à manutenção e ao
desenvolvimento da educação infantil repassando 50% do
valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para
educação infantil, para crianças de até 48 meses de famílias
beneficiárias do Bolsa Família matriculadas em creches
Metas e Estratégias

1

Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
públicas ou conveniadas - Ação Brasil Carinhoso. v)
Programa de Alimentação Escolar (PNAE) - contribui para o
crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o
rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos
alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação
escolar e de ações de educação alimentar e nutricional.
1.3) realizar, periodicamente, em Plano de Ações Articuladas (PAR) com a finalidade de
regime de colaboração,
auxiliar estados e municípios no planejamento de suas
levantamento da demanda por
políticas de educação, proporcionando um canal de
creche para a população de até 3 comunicação permanente entre estes entes e o Ministério.
(três) anos, como forma de
planejar a oferta e verificar o
atendimento da demanda
manifesta;
1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas,
procedimentos e prazos para
definição de mecanismos de
consulta pública da demanda das
famílias por creches;
1.5) manter e ampliar, em
i) Plano de Ações Articuladas (PAR) com a finalidade de
regime de colaboração e
auxiliar estados e municípios no planejamento de suas
respeitadas as normas de
políticas de educação, proporcionando um canal de
acessibilidade, programa
comunicação permanente entre estes entes e o Ministério. ii)
nacional de construção e
Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
reestruturação de escolas, bem
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
como de aquisição de
Infantil (Proinfância) - disponibiliza recursos financeiros aos
equipamentos, visando à
entes federados para auxiliá-los na construção de creches e
expansão e à melhoria da rede
pré-escolas e para a aquisição de equipamentos para a rede
física de escolas públicas de
física escolar da educação infantil.
educação infantil;
Metas e Estratégias

1.6) implantar, até o segundo
ano de vigência deste PNE,
avaliação da educação infantil, a
ser realizada a cada 2 (dois)
anos, com base em parâmetros
nacionais de qualidade, a fim de
aferir a infraestrutura física, o
quadro de pessoal, as condições
de gestão, os recursos
pedagógicos, a situação de
acessibilidade, entre outros
indicadores relevantes;
1.7) articular a oferta de
matrículas gratuitas em creches
certificadas como entidades

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Uma das etapas do PAR é a realização de diagnóstico das suas redes de ensino, elaborada 3 - Em estágio intermediário de
por todos os estados, Distrito Federal e municípios.
implementação

-

0 - Não há como se manifestar

Em 2017, no âmbito do Proinfância, foram concluídas 230 unidades escolares, gerando
29 mil novas vagas para a educação
infantil em 169 municípios. Foram destinados, ainda, cerca de R$ 125,31 milhões para
apoiar a construção de 297 escolas de educação infantil (com previsão de conclusão até
2019), beneficiando 224 municípios. Além da construção, foram destinados R$ 4,4
milhões, em 2017, para aquisição de mobiliários e equipamentos de 45 unidades. Já, no
âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), foram destinados cerca de R$ 43,4
milhões na infraestrutura de educação infantil, apoiando 44 construções, 17 ampliações e
10 reformas, com créditos oriundos de emendas parlamentares.
Os projetos desenvolvidos no âmbito do FNDE contemplam as normas de acessibilidade,
habitabilidade e sustentabilidade, empreendendo valores adequados conforme regiões
brasileiras.
Elaboração de Relatório diagnóstico da Educação Infantil, a
Com o intuito de propor e fazer considerações acerca de uma avaliação nacional da
partir dos dados do Censo da Educação Básica, a ser
educação infantil, criou-se, no Inep, o Grupo de Trabalho sobre Avaliação da Educação
publicado em julho de 2018. ii) Providências iniciais para
Infantil, bem como sua comissão assessora, cujo trabalho redundou na construção e
elaboração e pré-tesgaem dos instrumentos de coleta de dados aprovação da Matriz de Referência da ANEI, que aglutina dimensões relacionadas à
(questionários) para avaliação da educação infantil.
qualidade da instituição de educação infantil e dos serviços ofertados nessa etapa de
ensino.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Certificação de entidades beneficentes mantenedoras de
instituições atuantes na Educação Infantil. Para serem
certificadas, essas entidades demonstraram destinar parte das

3 - Em estágio intermediário de
implementação

No ano de 2017 foram certificadas 471 entidades beneficentes mantenedoras de
instituições atuantes na Educação Infantil, distribuídas por todas as regiões brasileiras. O

2 - Em estágio inicial de
implementação

2

Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
beneficentes de assistência social
na área de educação com a
expansão da oferta na rede
escolar pública;

1.8) promover a formação inicial
e continuada dos (as)
profissionais da educação
infantil, garantindo,
progressivamente, o atendimento
por profissionais com formação
superior;

1.9) estimular a articulação entre
pós-graduação, núcleos de
pesquisa e cursos de formação
para profissionais da educação,
de modo a garantir a elaboração
de currículos e propostas
pedagógicas que incorporem os
avanços de pesquisas ligadas ao
processo de ensinoaprendizagem e às teorias
educacionais no atendimento da
população de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
vagas existentes para assegurar o acesso à creche e pré-escola
de alunos selecionados segundo critérios socioeconômicos
definidos na Lei 12.101/2009. Trata-se assim de uma meta
cuja consecução alia a política de certificação de entidades
beneficentes às políticas educacionais de fomento à educação
infantil conduzidas em conjunto pelos entes federados, em
colaboração com o setor privado sem fins lucrativos. O
Ministério, por meio do "E. I. Manutenção - Novas Turmas de
Educação Infantil, apoia a manutenção de novas matrículas
que ainda não foram contempladas com recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em
novas turmas de educação infantil ofertadas por
estabelecimentos educacionais públicos ou por instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos conveniadas com o Poder Público.
Em outubro de 2017 foi anunciada a Política Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica na qual prevê a
reestruturação da formação inicial, inclusive com a
elaboração da Base Nacional de Formação Docente, bem
como com estratérgias para qualificar a prática na formação
com programa como o Pibid e Residência Pedagógica. A
formação continuada será alvo das iniciativas previstas com a
elaboração da Plataforma de Formação Continuada
incrementando modelos autoformativos bom como com
especializações e mestrados para os profissionais em serviço.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC
é uma iniciativa que articula as instituições formadoras e as
redes no esforço pela qualificação na alfabetização. A edição
2017 foi reformulada expandindo o foco de atuação no
reforço escolar no contraturno via Programa Novo Mais
Educação, bem como, na formação específica para os
profissionais que atuam na pré-escola. A pós-graduação fará
parte das iniciativas via especializações e mestrados
profissionais previstas na Política Nacional de Formação.
O MEC criou grupo de trabalho no âmbito da SESu para
avaliar o andamento da implementação dos Bacharelados
interdisciplinares e das Licenciaturas Interdisciplinares na
Rede das Universidades Federais. As licenciaturas
Interdisciplinares (LI) são cursos de graduação que habilitam
professores para atuar na Educação Básica e que, do ponto de
vista formal, são estruturadas por grandes áreas de
conhecimento. Pautada num percurso formativo flexível, com
carga horária dividida em formação geral, na área de saber e
didática específica, articuladas organicamente de modo a
permitir o diálogo entre os seus componentes. A integração
decorrente desse processo, deve promover as correlações

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

número de novas vagas ofertadas a título de gratuidade pelas entidades certificadas pelo
CEBAS em 2017 foi estimado em 14.183 na creche e 11.124 na pré-escola.

Novos editais, a serem publicados em 2018, vão garantir 45 mil vagas para o Pibid, 45
mil vagas para a Residência Pedagógica e 100 mil vagas na UAB.

2 - Em estágio inicial de
implementação

O PNAIC conta com a adesão dos 26 estados, do Distrito Federal e de 5.420
municípios.Em 2017, foram capacitados 595,4 mil profissionais da educação básica,
sendo 274.013 professores alfabetizadores, 37.105 coordenadores pedagógicos do 1º ao
3º ano do ensino fundamental, 13.510 formadores locais do 1º ao 3º ano do ensino
fundamental, 137.613 professores da pré-escola, 26.773 coordenadores pedagógicos da
pré-escola, 7.816 formadores locais da pré-escola, 23.455 articuladores de escolas do
Programa Novo Mais Educação, 72.565 mediadores de aprendizagem do Programa
Novo Mais Educação e 2.625 formadores locais do Programa Novo Mais Educação. O
programa disponibilizou, em 2017, um total de R$ 24,4 milhões para custeio e mais R$
55 milhões para pagamento de bolsas de estudos e pesquisa.

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
entre conhecimentos, competências e habilidades com a
realidade sociocultural e ambiental na formação do professor
e em sua prática, aprimorando sua atuação na educação
básica.
1.10) fomentar o atendimento
Plano de Ações Articuladas (PAR) com a finalidade de
das populações do campo e das
auxiliar estados e municípios no planejamento de suas
comunidades indígenas e
políticas de educação, proporcionando um canal de
quilombolas na educação infantil comunicação permanente entre estes entes e o Ministério
nas respectivas comunidades,
por meio do redimensionamento
da distribuição territorial da
oferta, limitando a nucleação de
escolas e o deslocamento de
crianças, de forma a atender às
especificidades dessas
comunidades, garantido consulta
prévia e informada;
1.11) priorizar o acesso à
PDDE Escola Acessível - repasse de recursos para promoção
educação infantil e fomentar a
da acessibilidade no ambiente escolar (adequação
oferta do atendimento
arquitetônica e aquisição de recursops de tecnologia
educacional especializado
assistiva).
complementar e suplementar aos O PNAE atende duplamente os alunos matriculados no ensino
(às) alunos (as) com deficiência, regular público que tiverem matrícula concomitante em
transtornos globais do
instituição de Atendimento Educacional Especializado- AEE,
desenvolvimento e altas
desde que em turno distinto. Assim, as instituições de AEE
habilidades ou superdotação,
devem atender às necessidades nutricionais dos alunos,
assegurando a educação bilíngue ofertando, no mínimo, uma refeição, conforme suas
para crianças surdas e a
especificidades.
transversalidade da educação
especial nessa etapa da educação
básica;
1.12) implementar, em caráter
O Programa Criança Feliz (2016) para a promoção do
complementar, programas de
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância
orientação e apoio às famílias,
(MDSA, MEC. Ministério da Saúde, Ministério da Cutura,
por meio da articulação das áreas Secretaria de Desenvolvimento Humano). O programa
de educação, saúde e assistência prioriza gestantes e crianças de até três anos beneficiárias do
social, com foco no
Bolsa Família, e as de até seis anos e suas famílias
desenvolvimento integral das
beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
crianças de até 3 (três) anos de
As famílias serão acompanhadas por profissionais
idade;
capacitados, que farão visitas domiciliares periódicas.
1.13) preservar as
Em abril de 2017, foi entregue ao Conselho Nacional de
especificidades da educação
Educação (CNE) a versão final da Base Nacional Comum
infantil na organização das redes Curricular (BNCC). O resultado das audiências públicas, em
escolares, garantindo o
forma de contribuição de diversos segmentos da sociedade,
atendimento da criança de 0
serviu de subsídio para que o CNE elaborasse parecer e
(zero) a 5 (cinco) anos em
projeto de resolução sobre a Base. Em dezembro de 2017, o
estabelecimentos que atendam a texto final da BNCC foi submetido à votação e aprovado pelo
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Conclusão das obras de construção de 15 escolas indígenas, no valor de R$ 9,2 milhões;
12 escolas quilombolas, no valor de R$ 8 milhões; e 177 escolas do campo, no valor de
R$ 137,3 milhões.

2 - Em estágio inicial de
implementação

O Programa Escola Acessível – PDDE Estrutura/Acessibilidade contemplou 50.510
escolas até 2016. Em 2017, receberam recursos desse Programa 4.720 escolas, com
recursos de R$ 50 milhões.
Em 2017, PNAE atendeu com a oferta de alimentação escolar aproximadamente 326 mil
alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado - AEE com um
investimento de R$ 33 milhões.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Contratação de consultor para levantamento e apresentação de matriz comparativa de
2 - Em estágio inicial de
materiais e experiências nacionais e internacionais de formação parental. A
implementação
indicação/construção de materiais para formação de visitadores e supervisores do
Programa Criança Feliz.
Organização de Oficina de Educação Permanente, além da contribuição na elaboração do
Plano de Educação Permanente das equipes técnicas locais do Programa Criança Feliz.
Sugestão para a inclusão de um campo que questione se a criança está ou não matriculada
na educação infantil no formulário a ser preenchido pelo visitador do Programa Criança
Feliz
Homologação da BNCC que traz capítulo da educação infantil, garantindo a
3 - Em estágio intermediário de
especificidade na organização curricular para as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
implementação
Contratação de consultoria especializada para revisão dos parâmetros nacionais de
qualidade na educação infantil e dos parâmetros de infraestrutura; Contratação de
consultoria especializada para formação de professores sobre os campos de experiências
definidos na BNCC da Educação Infantil.
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Metas e Estratégias
parâmetros nacionais de
qualidade, e a articulação com a
etapa escolar seguinte, visando
ao ingresso do (a) aluno(a) de 6
(seis) anos de idade no ensino
fundamental;
1.14) fortalecer o
acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da
permanência das crianças na
educação infantil, em especial
dos beneficiários de programas
de transferência de renda, em
colaboração com as famílias e
com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e
proteção à infância;

1.15) promover a busca ativa de
crianças em idade
correspondente à educação
infantil, em parceria com órgãos
públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância,
preservando o direito de opção
da família em relação às crianças
de até 3 (três) anos;
1.16) o Distrito Federal e os
Municípios, com a colaboração
da União e dos Estados,
realizarão e publicarão, a cada
ano, levantamento da demanda
manifesta por educação infantil
em creches e pré-escolas, como
forma de planejar e verificar o
atendimento;
1.17) estimular o acesso à
educação infantil em tempo
integral, para todas as crianças
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos,
conforme estabelecido nas
Diretrizes Curriculares

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
Conselho, tendo sido homologado pelo Ministro logo em
seguida.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

A ação Brasil Carinhoso articula repasses de recursos do
MEC e do MDS para garantia da permanência das crianças na
educação infantil realizando maior repasse para matrículas
vinculadas as crianças oriundas de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família.
E. I. Manutenção – apoio para o custeio e à manutenção de
novas matrículas nos estabelecimentos de educação infantil
recém-construídos com recursos de programas federais.
E. I. Manutenção – Novas Turmas apoia a oferta e a expansão
da educação infantil por meio do apoio financeiro
suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação
infantil repassando 50% do valor anual mínimo por aluno
definido nacionalmente para educação infantil, para crianças
de até 48 meses de famílias beneficiárias do Bolsa Família
matriculadas em creches públicas ou conveniadas - Ação
Brasil Carinhoso.
O Programa Criança Feliz (Decreto Nº 8.869, de 06 de
outubro de 2016) para a promoção do desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância (MDSA, MEC.
Ministério da Saúde, Ministério da Cutura, Secretaria de
Desenvolvimento Humano). Uma das linhas de atuação do
prgrama é identificação da demanda efetiva por creche em
processo de busca ativa.

O E.I. Manutenção – Unidades do Proinfância, até o ano de 2016, disponibilizou
2 - Em estágio inicial de
aproximadamente R$ 170 milhões, para 1.074 estabelecimentos em 899 municípios. Em implementação
2017, foram aprovados para repasses aproximadamente R$ 35 milhões, atendendo 16.788
matrículas, em 140 novos estabelecimentos, em 112 municípios.
O E.I. Manutenção – Novas Turmas de Educação Infantil, até 2016, repassou
aproximadamente R$ 100 milhões para 5.714 turmas em 613 municípios. Em 2017,
foram atendidos 302 municípios, totalizando 1.916 turmas e mais de 30 mil matrículas,
sendo repassados aproximadamente R$ 59,6 milhões.

A ferramenta PAR disponibiizada para que os entes
federados realizem o diagnóstico da situação educacional do
seu município/estado. Pesquisa realizada junto a todos
municipios brasileiros para identificar características
levantamento da demanda manifesta por educação infantil em
creches e pré-escolas

2 - Em estágio inicial de
implementação

i) Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação
Infantil (Proinfância) - disponibiliza recursos financeiros aos
entes federados para auxiliá-los na construção de creches e
pré-escolas e para a aquisição de equipamentos para a rede
física escolar da educação infantil.
ii) E. I. Manutenção – Novas Turmas que apoia a oferta e

Em 2017 o MEC sugeriu a inclusão de um campo no formulário a ser preenchido pelo
visitador do Programa Criança Feliz que questione se a criança está ou não matriculada
na educação infantil.

2 - Em estágio inicial de
implementação

O E.I. Manutenção – Unidades do Proinfância, até o ano de 2016, disponibilizou
3 - Em estágio intermediário de
aproximadamente R$ 170 milhões, para 1.074 estabelecimentos em 899 municípios. Em implementação
2017, foram aprovados para repasses aproximadamente R$ 35 milhões, atendendo 16.788
matrículas, em 140 novos estabelecimentos, em 112 municípios.
O E.I. Manutenção – Novas Turmas de Educação Infantil, até 2016, repassou
aproximadamente R$ 100 milhões para 5.714 turmas em 613 municípios. Em 2017,
foram atendidos 302 municípios, totalizando 1.916 turmas e mais de 30 mil matrículas,
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
Nacionais para a Educação
expansão da educação infantil por meio do apoio financeiro à sendo repassados aproximadamente R$ 59,6 milhões. (SUGESTÃO SPO)
Infantil.
manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil Foram repassados recursos para 17.140 matrículas em novos estabelecimentos públicos
Ação Brasil Carinhoso.
de educação infantil em 111 municípios. e Manutenção de 4.719 novas matrículas em
novas turmas de educação Infantil para educaçãointegral.
Meta 2: universalizar o ensino Conforme dados divulgados pelo Inep no Relatório do 1° ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016, em 2004, a taxa líquida ajustada da população de 6 a 14 anos
fundamental de 9 (nove) anos
que frequentava ou havia concluído o EF era 91,5%; em 2012 essa taxa atingiu 97,5% e, 2014, chegou a 97,7%. Dessa forma, considerando a adequação idade-etapa de ensino, o
para toda a população de 6
acesso das crianças e dos adolescentes de 6 a 14 anos ao EF está praticamente universalizado.
(seis) a 14 (quatorze) anos e
De acordo com dados da Pnad/IBGE, o percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentavam ou que já tinham concluído o ensino fundamental atingiu 97,9% em 2015.
garantir que pelo menos 95%
Com relação ao percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o EF concluído, a segunda parte da meta 2 propõe “garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa
(noventa e cinco por cento) dos na idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE”. Esse é um dado que foi aumentando de forma contínua desde 2004 até 2014; registrando no período um crescimento
alunos concluam essa etapa na de 16,1 p.p., partindo de 58,2% em 2004 e chegando a 74,3%, em 2014. Nas considerações finais do Relatório do Inep consta a ponderação de que esse continua sendo um grande
idade recomendada, até o
desafio a ser cumprido, inclusive em razão da permanência de desigualdades quando feitas comparações entre grupos.
último ano de vigência deste
PNE.
2.1) o Ministério da Educação,
A Base Nacional Comum Curricular foi elaborada e
Base Nacional Comum Curricular aprovada em dezembro de 2017. A Base Nacional
5 - Implementada
em articulação e colaboração
encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE),
Comum Curricular (BNCC) foi homologada pelo MEC em dezembro de 2017. A partir
com os Estados, o Distrito
devidamente precedida por diversas consultas públicas em
da homologação da BNCC, começa o processo de formação e capacitação dos
Federal e os Municípios, deverá, âmbito regional nacional e foi aprovada pelo CNE e
professores e o apoio aos sistemas de ensino estaduais e municipais para a elaboração e
até o final do 2o (segundo) ano
homologada pelo Ministro da Edudação em dezembro de
adequação dos currículos escolares.
de vigência deste PNE, elaborar 2017.
e encaminhar ao Conselho
Nacional de Educação,
precedida de consulta pública
nacional, proposta de direitos e
objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento para os (as)
alunos (as) do ensino
fundamental;
2.2) pactuar entre União,
Articulação junto a União Naciona de Dirigentes Municipais - A partir da homologação da BNCC, começa o processo de formação e capacitação dos
1 - Implementação não iniciada
Estados, Distrito Federal e
UNDIME, Conselho Naciona de Secretarios Estaduais de
professores e o apoio aos sistemas de ensino estaduais e municipais para a elaboração e
Municípios, no âmbito da
Eduacão - CONSED, União Naciona de Conselhos de
adequação dos currículos escolares.
instância permanente de que
Educacão - UNCME e Forum Nacional dos Conselhos
trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a Estadais de Educação.
implantação dos direitos e
objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que
configurarão a base nacional
comum curricular do ensino
fundamental;
2.3) criar mecanismos para o
O Painel Educacional é uma plataforma que congrega
Em relação ao acompanhamento da trajetória escolar dos alunos, o Instituto Nacional de 2 - Em estágio inicial de
acompanhamento
informações a respeito da trajetória dos estudantes, contexto
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, em junho de 2017, os implementação
individualizado dos (as) alunos
de oferta da educação básica e da participação dos estudantes indicadores de fluxo escolar, a partir do acompanhamento da trajetória do aluno
(as) do ensino fundamental;
e escolas nas avaliações. No Painel é possível encontrar os
recomposta com base nas informações subsequentes do Censo da Educação Básica. O
resultados referentes à ANA, realizada no ano de 2016, bem
Inep seguiu aprimorando a metodologia de trabalho desses indicadores e promovendo,
como os resultados das avaliações aplicadas aos anos inicias e junto à sociedade, essa classe de indicadores que podem informar, objetivamente, sobre a
finais do ensino fundamental e ensino médio, coletados pela
eficiência dos sistemas educacionais. Nesse sentido, foi promovido o Seminário 10 Anos
Prova Brasil (Anresc) e pela aplicação amostral (Aneb), no
Metas e Estratégias
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Metas e Estratégias

2.4) fortalecer o
acompanhamento e o
monitoramento do acesso, da
permanência e do
aproveitamento escolar dos
beneficiários de programas de
transferência de renda, bem
como das situações de
discriminação, preconceitos e
violências na escola, visando ao
estabelecimento de condições
adequadas para o sucesso escolar
dos (as) alunos (as), em
colaboração com as famílias e
com órgãos públicos de
assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência
e juventude;
2.5) promover a busca ativa de
crianças e adolescentes fora da
escola, em parceria com órgãos
públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância,
adolescência e juventude;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
ano de 2015. A Plataforma conta, ainda, com o Painel Série
Histórica, que disponibiliza informações sobre as médias e
resultados por nível de proficiência das redes estaduais e
municipais.
A formação continuada tem adquirido centralidade nas ações
do MEC com os sistemas de ensino. Destaca-se, desse modo,
a oferta dos cursos de Educação, Pobreza e Desigualdade
Social (EPDS) em diferentes níveis de ensino (especialização,
aperfeiçoamento e extensão).

Elaboração em parceria com o INEP, de conferências entre as
bases de dados do Censo Escolar e do Sistema Presença para
identificação dos beneficiários de 6 a 17 anos do Programa
Bolsa Família em situação de "não localizados". O Sistema
Presença é a ferramenta de registro da frequência escolar dos
beneficiários do PBF.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

de Metodologia de Coleta de Dados Individualizada dos Censos Educacionais, evento no
qual os referidos indicadores foram divulgados.

Em 2017, foram ofertadas 3,3 mil vagas para os profissionais da educação responsáveis
2 - Em estágio inicial de
pelo acompanhamento da frequência escolar do PBF em 11 unidades da Federação. Além implementação
disso, encontra-se em fase de conclusão o Curso de Especialização EPDS, oferecido a
5.450 profissionais da educação em 15 estados. Com a finalidade de contribuir para a
ampliação do acesso e para a melhoria de condições para a permanência dos estudantes
beneficiários do PBF na escola e a conclusão de seus estudos na idade adequada,
encontra-se em desenvolvimento a Iniciativa Trajetórias Escolares, Desigualdades e
Diversidades. Essa Iniciativa tornará acessíveis, de forma rápida, clara e detalhada, os
indicadores de alerta e risco social relacionados aos motivos de baixa frequência escolar,
garantindo aos gestores dos três níveis de governo e à sociedade informações
fundamentais para ações de combate à repetência, ao abandono e à evasão.
Realização de 05 reuniões técnicas de formação, por meio de videoconferência, nos
meses de maio, julho, setembro, novembro e dezembro, com a finalidade de fortalecer o
acompanhamento e monitoramento da frequência escolar dos beneficiários do PBF.

Em 2017, o acompanhamento, realizado a cada bimestre, somou em média, considerando
os números disponíveis até agosto/setembro, o registro de frequência escolar de 15,2
milhões de estudantes na faixa etária de 6 a 17 anos de idade, o que representa mais de
50% das matrículas da educação básica (Censo Escolar, 2016). Em 2015, obteve-se a
média (percentual informado bruto, em relação ao total de beneficiários) de 87,29%; em
2016, de 87,87%; e em 2017, de 89,32%. Os beneficiários do PBF em situação de não
localizados são aqueles que se encontram no Cadastro Único, mas não tiveram suas
matrículas localizadas pelos gestores do Programa. Também fazem parte desse grupo os
estudantes beneficiários que persistiram no conjunto de estudantes em escolas não
identificadas (ENI) até o final da coleta de dados da frequência escolar. Esses
beneficiários são deslocados automaticamente por ação do Sistema Presença para o grupo
“não localizados”. Para identificação desses beneficiários, o Ministério da Educação
(MEC) tem realizado periodicamente batimentos entre as bases de dados do Sistema
Presença e do Censo Escolar, o que tem contribuído para a localização de grande parte
desses estudantes. No ano de 2017, foram identificados 1,3 milhão de crianças e
adolescentes em situação de “não localizados” e que passaram a ter a frequência escolar
acompanhada pela rede dos profissionais da educação do PBF.
2.6) desenvolver tecnologias
i) Formação continuada de professores indígenas e da
Ação Saberes Indígenas na Escola: 5.234 (cinco mil duzentos e trinta e quatro)
pedagógicas que combinem, de
educação do campo e quilombola que atuam nos anos iniciais professores indígenas participaram da formação; 4.903 foram certificados com a
maneira articulada, a
do ensino fundamental.
conclusão do curso. Na ação Escola da Terra, 5.282 professores da educação do campo e
organização do tempo e das
ii) Programa Nacional do Livro Didático/Campo
quilombolas concluíram a formação continuada; 3.500 professores de escolas
atividades didáticas entre a
(PNLD/Campo) - Livros direcionados a estudantes do 1º ao 5º multisseriadas do campo e quilombolas seguiram em formação em parceria com 16
escola e o ambiente comunitário, ano de escolas situadas em zonas rurais das redes
instituições de ensino superior. 400 professores participaram do curso de
considerando as especificidades beneficiárias;
Aperfeiçoamento em Educação do Campo; 200 professores participaram de cursos de
da educação especial, das
aperfeiçoamento em educação escolar quilombola.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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escolas do campo e das
comunidades indígenas e
quilombolas;
2.7) disciplinar, no âmbito dos
sistemas de ensino, a
organização flexível do trabalho
pedagógico, incluindo
adequação do calendário escolar
de acordo com a realidade local,
a identidade cultural e as
condições climáticas da região;

2.8) promover a relação das
escolas com instituições e
movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de
atividades culturais para a livre
fruição dos (as) alunos (as)
dentro e fora dos espaços
escolares, assegurando ainda que
as escolas se tornem polos de
criação e difusão cultural;
2.9) incentivar a participação dos
pais ou responsáveis no
acompanhamento das atividades
escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre
as escolas e as famílias;
2.10) estimular a oferta do
ensino fundamental, em especial
dos anos iniciais, para as
populações do campo, indígenas
e quilombolas, nas próprias
comunidades;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Formação continuada de professores para a implementação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para as modalidades da
educação do campo, indígena e quilombola.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Foram adquiridos 7,2 milhões de livros do PNLD Campo, que serão distribuídos em
2018, atendendo 2,3 milhões de estudantes em 56 mil escolas do campo. (SUGESTÃO
SPO)
O PAR / SIMEC está aberto para que as secretarias de educação insiram as demandas de 2 - Em estágio inicial de
formação continuada de profissionais da educação. As ações de formação continuada de
implementação
professores em educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação do
campo, e para a temática da educação para as relações étnico-raciais trazem propostas
pedagógicas alinhadas às realidades e expectativas dessas populações e às inovações
pedagógicas contidas no art. 26-A da LDB. A seguir são apresentados alguns resultados
dessas ações em 2017: a) Educação Escolar Indígena – Ação Saberes Indígenas na
Escola: 5.234 professores atendidos, sendo que 4.903 foram certificados com a conclusão
do curso;
b) Educação do Campo: 400 professores participaram do curso de Aperfeiçoamento em
Educação do Campo. Na ação Escola da Terra, 3.500 novas vagas foram ofertadas a
professores de escolas multisseriadas e quilombolas em 2017, em 16 instituições de
ensino superior, e 5.295 professores concluíram a formação iniciada em exercícios
anteriores;
c) Educação das relações étnico-raciais: 450 professores foram atendidos em cursos de
aperfeiçoamento com carga horária de 210 horas;
d) Educação escolar quilombola: 200 professores participaram de cursos de
aperfeiçoamento com carga horária de 200 horas.
0 - Não há como se manifestar

0 - Não há como se manifestar

Formação continuada de professores para a implementação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para as modalidades da
educação do campo, indígena e quilombola e para a temática
da educação para as relações étnico-raciais. A
SECADI/DPECIRER está participando das definições da
Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação
Básica que contemplem as modalidades da educação do
campo, indígena, quilombola e da temática da educação para
as relações étnico-raciais (Artigo 26-A da LDB).
Programa Nacional do Livro Didático/Campo

Ação Saberes Indígenas na Escola: 5.234 (cinco mil duzentos e trinta e quatro)
professores indígenas participaram da formação; 4.903 foram certificados com a
conclusão do curso. Na ação Escola da Terra, 5.282 professores da educação do campo e
quilombolas concluíram a formação continuada; 3.500 professores de escolas
multisseriadas do campo e quilombolas seguiram em formação em parceria com 16
instituições de ensino superior. 400 professores participaram do curso de
Aperfeiçoamento em Educação do Campo; 200 professores participaram de cursos de
aperfeiçoamento em educação escolar quilombola.
PNLD/Campo: Foram adquiridos 7,2 milhões de livros do PNLD Campo, que serão
distribuídos em 2018, atendendo 2,3 milhões de estudantes em 56 mil escolas do campo.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias

2.11) desenvolver formas
alternativas de oferta do ensino
fundamental, garantida a
qualidade, para atender aos
filhos e filhas de profissionais
que se dedicam a atividades de
caráter itinerante;
2.12) oferecer atividades
extracurriculares de incentivo
aos (às) estudantes e de estímulo
a habilidades, inclusive mediante
certames e concursos nacionais;

2.13) promover atividades de
desenvolvimento e estímulo a
habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um plano
de disseminação do desporto
educacional e de
desenvolvimento esportivo
nacional.
Meta 3: universalizar, até
2016, o atendimento escolar
para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e
elevar, até o final do período
de vigência deste PNE, a taxa
líquida de matrículas no
ensino médio para 85%
(oitenta e cinco por cento).
3.1) institucionalizar programa
nacional de renovação do ensino
médio, a fim de incentivar
práticas pedagógicas com
abordagens interdisciplinares
estruturadas pela relação entre
teoria e prática, por meio de

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
(PNLD/Campo) - Livros direcionados a estudantes do 1º ao 5º
ano de escolas situadas em zonas rurais das redes
beneficiárias; Desenvolvimento de ações de formação
continuada de professores, técnicos e gestores para a
implementação das diretrizes curriculares nacionais para a
educação do campo, educação escolar quilombola, educação
escolar indígena, educação das relações étnico-raciais,
educação em direitos humanos, educação especial e educação
de jovens e adultos.

Resultados quantitativos ou qualitativos

--

Contribuição para a realização da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Pública (OBMEP) e da Olimpíada de
Língua Portuguesa (OLP) a fim de oferecer atividades
extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo às
habilidades.

Plano de Ações Articuladas (PAR) com a finalidade de
auxiliar estados e municípios no planejamento de suas
políticas de educação, proporcionando um canal de
comunicação permanente entre estes entes e o Ministério.

Situação de implementação da
estratégia**

0 - Não há como se manifestar

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) contribui, dentre
4 - Em estágio avançado de
outros objetivos, para incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, implementação
contribuindo para a valorização profissional. Em 2017, participaram mais de 18 milhões
de alunos em 53.231 escolas. Já a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro,
em 2017, proporcionou aos professores inscritos a oportunidade de formação à distância
e, em alguns casos, presencial, atendendo também diversos agentes educacionais,
consubstanciando-se uma estratégia de mobilização.
Por meio do PAR, em 2017 foram apoiadas 23 quadras e coberturas de quadras escolares. 2 - Em estágio inicial de
implementação

De acordo com o Relatório do Inep, a população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola ou já havia concluído a educação básica representava, em 2004, 79,8% do total
de jovens nessa faixa etária. Desde 2007, esse percentual passou a ser superior a 80%, chegando a 83,6% em 2012, e atingindo 83,8% em 2014. Dessa forma, os dados mostram que
subsiste um percentual elevado de jovens fora da escola e em distorção idade-série. Segundo a Pnad, em 2014 mais de 16% dos jovens não frequentavam a escola e não possuíam
educação básica completa.
O percentual da população de 15 a 17 anos que frequentava a escola ou havia concluído a educação básica (taxa de frequência à escola da população de 15 a 17 anos) foi de 85,1%
em 2015, conforme últimos dados da Pnad/IBGE.

i) Em fevereiro, foi sancionada a Lei nº 13.415/2017, que
institui novas diretrizes e bases para o ensino médio no País e
estabelece uma mudança na estrutura curricular dessa etapa
do ensino. O Novo Ensino Médio propõe a oferta de um
currículo flexível composto por uma Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), obrigatória e comum a todas as escolas, e
pela oferta de itinerários formativos com foco nas áreas de

O Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral tem como objetivo a ampliação da oferta de educação em tempo integral (de no
mínimo 9 horas diárias) para estudantes do ensino médio e na oferta de currículos
flexíveis. Com a criação do Programa, busca-se promover ações compartilhadas com
estados e Distrito Federal a fim de apoiar as redes de ensino público na oferta de
educação em tempo integral e propiciar novas organizações curriculares para o Novo
Ensino Médio, compatíveis com as perspectivas da sociedade contemporânea e com os

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
currículos escolares que
organizem, de maneira flexível e
diversificada, conteúdos
obrigatórios e eletivos
articulados em dimensões como
ciência, trabalho, linguagens,
tecnologia, cultura e esporte,
garantindo-se a aquisição de
equipamentos e laboratórios, a
produção de material didático
específico, a formação
continuada de professores e a
articulação com instituições
acadêmicas, esportivas e
culturais;

3.2) o Ministério da Educação,
em articulação e colaboração
com os entes federados e ouvida
a sociedade mediante consulta
pública nacional, elaborará e
encaminhará ao Conselho
Nacional de Educação - CNE,
até o 2º (segundo) ano de
vigência deste PNE, proposta de
direitos e objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento para os (as)
alunos (as) de ensino médio, a

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
conhecimento ou na formação técnica profissional.
ii) Elaboração da Base Nacional Comum Curricular - BNCC
para o Ensino Médio a ser entregue ao Conselho Nacional de
Educação no primeiro semestre de 2018.
iii) Reestruturação do Programa Ensino Médio Inovador operacionalizado por meio do PDDE, visa: induzir as escolas
ao redesenho dos currículos, tendo como base as atuais
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; e
ampliar o tempo dos estudantes na escola e promover a
formação integral dos jovens com oferta de atividades que
tornem o currículo mais dinâmico e flexível, atendendo
também às expectativas dos estudantes do ensino médio e às
demandas da sociedade contemporânea. Assim, terão
prioridade de atendimento escolas que possuem Indicador de
Nível Socioeconômico baixo ou muito baixo, conforme dados
do INEP e, também, escolas que já receberam recursos do
Programa no em anos anteriores. Além disso, ocorreu a
inclusão do campo de integração curricular “Mundo do
Trabalho” a ser contemplado nas propostas de redesenho
curricular elaboradas pelas escolas; adicional de 10% nos
recursos para atendimento das escolas rurais ou com nível
socioeconômico baixo e repasse de recursos divididos em 2
parcelas.
iv) Política de Fomento à Implementação de Escolas de
Ensino Médio em Tempo Integral.
v) O PNAE atende os alunos matriculados no Programa de
Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral,
com a complementação financeira de forma a totalizar o valor
per capita de R$ 2,00 (dois reais). A iniciativa busca garantir
o desenvolvimento biológico, psicológico e social dos jovens
brasileiros, melhorando hábitos alimentares na escola e na
família.
vi) Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Atende à
institucionalização do Ensino Médio Inovador.
Elaboração da Base Nacional Comum Curricular - BNCC
para o Ensino Médio a ser entregue ao Conselho Nacional de
Educação no primeiro semestre de 2018.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

anseios dos jovens. A execução do Programa iniciou em 2017, contando com a adesão
das 27 unidades da Federação, 516 escolas participantes e 105 mil matrículas efetivadas
no ensino médio em tempo integral, sendo repassados R$ 369,2 milhões para garantir a
estados e ao Distrito Federal o apoio às ações.
O Programa Ensino Médio Inovador tem como objetivos induzir as escolas ao redesenho
dos currículos. A 5ª edição do programa Ensino Médio Inovador, lançada em 2016, para
execução em 2017, foi reformulada para adequar-se às alterações apresentadas pela Lei
nº 13.415/2017. A execução do Programa em 2017 contou com a adesão das 27
secretarias de educação dos estados e Distrito Federal, permitindo a participação de 8.476
escolas e 3,1 milhões de estudantes do ensino médio, sendo que 381,7 mil estudantes se
inserem nos critérios de Indicador de Nível Socioeconômico (INSE) baixo, muito baixo
ou escola em meio rural. O programa contou ainda, em 2017, com repasses financeiros
que totalizaram R$ 343,5 milhões.
Em 2017, PNAE atendeu com a oferta de alimentação escolar aproximadamente 143 mil
alunos matriculados no Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral com um investimento de R$ 40 milhões.
PDDE - Atendimento a 7.358 escolas, com 3,0 milhões de alunos beneficiados com R$
95,1 milhões

A entrega da BNCC para o ensino médio está prevista para primeiro semestre de 2018,
com implementação prevista a partir de 2019.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
serem atingidos nos tempos e
etapas de organização deste
nível de ensino, com vistas a
garantir formação básica
comum;
3.3) pactuar entre União,
Estados, Distrito Federal e
Municípios, no âmbito da
instância permanente de que
trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a
implantação dos direitos e
objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que
configurarão a base nacional
comum curricular do ensino
médio;
3.4) garantir a fruição de bens e
espaços culturais, de forma
regular, bem como a ampliação
da prática desportiva, integrada
ao currículo escolar;

3.5) manter e ampliar programas
e ações de correção de fluxo do
ensino fundamental, por meio do
acompanhamento
individualizado do (a) aluno (a)
com rendimento escolar

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Elaboração da Base Nacional Curricular para o Ensino
Médio.
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Ensino Médio
Inovador.

Programa Ensino Médio Inovador: adesão das 27 secretarias de estado da educação,
2 - Em estágio inicial de
permitindo a participação de 8.476 escolas e 3.100.218 estudantes do ensino médio,
implementação
sendo 381.727 o total de estudantes que se inserem nos critérios de INSE baixo, muito
baixo ou escola em meio rural.
A conclusão da BNCC com a orientação curricular para o ensino médio está prevista para
2018, com implementação prevista a partir de 2019.

Em 2016, foi instituído o Programa de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral (EMTI), com foco na ampliação da oferta de
educação em tempo integral (de no mínimo 9 horas diárias)
para estudantes do ensino médio e a oferta de currículos
flexíveis.
Projeto GEO-TEC, parceria do Ministérios da Educação e dos
Esportes, inspirado em iniciativa do Legado Olímpico no Rio
de Janeiro, cujo objetivo é a integração da prática esportiva ao
ensino em escolas instaladas dentro de parques olímpicos.
Sua adaptação para Rede Federal consistirá na oferta de apoio
técnico a campus selecionados por meio de chamada pública.
O Programa Novo Mais Educação desenvolvido em
articulação com as secretarias de educação, mediante apoio
técnico e financeiro do MEC com o objetivo de melhorar a
aprendizagem em língua portuguesa e matemática dos
estudantes do ensino fundamental por meio da ampliação da
jornada escolar de crianças e adolescentes em 5 ou 15 horas
semanais no turno e/ou contraturno escolar.

A execução do Programa EMTI iniciou-se em 2017, contando com a adesão das 27
unidades da Federação, 516 escolas participantes e 105 mil matrículas efetivadas no
ensino médio em tempo integral, sendo repassados R$ 369,18 milhões para garantir o
apoio às ações do Programa.
O Programa Ensino Médio Inovador também tem como um de seus objetivos ampliar o
tempo dos estudantes na escola, promovendo a formação integral dos jovens com a
oferta de atividades que tornem o currículo mais dinâmico e flexível, tendo como base as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e o Novo Ensino Médio. A 5ª
edição do Programa lançada em 2016, para execução em 2017, foi reformulada para se
adequar as alterações apresentadas pela Lei nº 13.415/2017, prevendo um adicional de
10% nos recursos para atendimento das escolas rurais ou com nível socioeconômico
baixo. A execução do programa em 2017 contou com a adesão das 27 secretarias de
estado da educação, permitindo a participação de 8.476 escolas e 3,1 mil estudantes do
ensino médio, sendo 381,7 mil estudantes inseridos nos critérios de Índice de Nível
Socioeconômico (INSE) baixo, muito baixo ou escola em meio rural. O programa
contou, em 2017, com investimentos de R$ 343,5 milhões.
Projeto Geo-Tec piloto que selecionará cinco unidades da Rede Federal por intermédio
de Chamada Pública. Em 2017 foi iniciada em articulação com o Ministério dos
Esportes, as tratativas para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (MEC/ME),
visando a implementação do Projeto Geo-Tec, cujo objetivo é criar e desenvolver modelo
inovador de integração entre a educação e o esporte, oportunizando às crianças e jovens
com interesse e aptidão para o esporte de rendimento, e que estudem na Rede Federal,
Estadual ou Municipal de Educação Profissional, acesso ao treinamento esportivo e à
formação acadêmica de qualidade. A oferta se dará em cinco unidades da Rede Federal,
selecionados por chamada pública.
O Programa Novo Mais Educação é uma estratégia desenvolvida em articulação
institucional e cooperação com as secretarias estaduais, distritais e municipais de
educação, mediante apoio técnico e financeiro do MEC, com o objetivo de melhorar a
aprendizagem em língua portuguesa e matemática dos estudantes do ensino fundamental,
por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes em 5 ou 15 horas
semanais no turno e/ou contraturno escolar. O programa ainda tem como objetivos:

O Programa Novo Mais Educação desenvolvido em
articulação com as secretarias de educação, mediante apoio
técnico e financeiro do MEC com o objetivo de melhorar a
aprendizagem em língua portuguesa e matemática dos
estudantes do ensino fundamental por meio da ampliação da

3 - Em estágio intermediário de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
defasado e pela adoção de
práticas como aulas de reforço
no turno complementar, estudos
de recuperação e progressão
parcial, de forma a reposicionálo no ciclo escolar de maneira
compatível com sua idade;

3.6) universalizar o Exame
Nacional do Ensino Médio ENEM, fundamentado em
matriz de referência do conteúdo
curricular do ensino médio e em
técnicas estatísticas e
psicométricas que permitam
comparabilidade de resultados,
articulando-o com o Sistema
Nacional de Avaliação da
Educação Básica - SAEB, e
promover sua utilização como
instrumento de avaliação
sistêmica, para subsidiar
políticas públicas para a
educação básica, de avaliação
certificadora, possibilitando
aferição de conhecimentos e
habilidades adquiridos dentro e
fora da escola, e de avaliação
classificatória, como critério de
acesso à educação superior;
3.7) fomentar a expansão das
matrículas gratuitas de ensino
médio integrado à educação
profissional, observando-se as
peculiaridades das populações
do campo, das comunidades
indígenas e quilombolas e das
pessoas com deficiência;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
jornada escolar de crianças e adolescentes em 5 ou 15 horas
semanais no turno e/ou contraturno escolar.

Resultados quantitativos ou qualitativos
ampliar a jornada escolar dos alunos do ensino fundamental das escolas participantes
para 5 ou 7 horas diárias; oferecer atividades complementares de apoio pedagógico (para
as escolas com 7 horas diárias, são ofertadas outras 3 atividades de livre escolha das
escolas); alfabetizar e ampliar o letramento e a melhoria do desempenho em língua
portuguesa e matemática, por meio de acompanhamento pedagógico específico; reduzir o
abandono, a reprovação e a distorção idade/ano; e desenvolver atividades nos campos de
artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional. Em
2017 o programa Novo Mais Educação contou com a participação de 36.135 escolas e
3,9 milhões de estudantes atendidos. Para sua execução, foram repassados R$ 281
milhões.

Não há que se falar em universalização do Enem, pois ele é
um instrumento desenhado para seleção e acesso ao Ensino
Superior, não um instrumento para avaliação da educação
básica. O SAEB, este sim um instrumento próprio para
avaliação da Educação Básica, foi, por sua vez,
universalizado em 2017 para todas as escolas públicas de
ensino médio e para as privadas por adesão.

Apoio às Instituições de Educação Superior para oferta de
cursos de formação superior de docentes em educação do
campo (PROCAMPO) e em educação escolar indígena
(PROLIND). Os cursos habilitam docentes das escolas do
campo, quilombolas e indígenas para a docência nos anos
finais do ensino fundamental e do ensino médio,
possibilitando que as secretarias estaduais de educação
possam ampliar a oferta dessas etapas da educação básica nas
comunidades que apresentam indicadores de baixo acesso à
escolarização, principalmente no ensino médio.
Continuidade no desenvolvimento das ações do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
que objetiva expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, por intermédio
das iniciativas Acordo de Gratuidade, Brasil

Situação de implementação da
estratégia**

NA - Não aplicável

As iniciativas que contemplam as matrículas do ensino médio integrado a educação
profissional, foram realizadas um total de 245.268 matrículas, sendo: 36.700 na BolsaFormação, 7.142 na Rede e-Tec, 128.998 na Expansão da Rede Federal e 72.428 no
Brasil Profissionalizado.
Em 2015, havia 1.825.457 matrículas no Ensino Técnico de Nível Médio no Brasil. Em
2016, foram 1.775.324 matrículas. Apesar da redução de 50.133 matrículas no total, é
importante frisar o aumento de 55.960 matrículas nas instituições públicas, enquanto nas
privadas a redução foi de 106.093 matrículas. Os dados referentes a 2017 ainda não estão
disponíveis.
Em 2017, no âmbito do Mediotec, iniciou-se a oferta de 74.297 matrículas para a
educação profissional técnica de nível médio, na forma concomitante, voltadas a alunos
matriculados no ensino médio regular. No ano de 2017, foram repassados R$ 163,2
milhões, para execução do Mediotec.

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias

3.8) estruturar e fortalecer o
acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da
permanência dos e das jovens
beneficiários (as) de programas
de transferência de renda, no
ensino médio, quanto à
frequência, ao aproveitamento
escolar e à interação com o
coletivo, bem como das
situações de discriminação,
preconceitos e violências,
práticas irregulares de
exploração do trabalho, consumo
de drogas, gravidez precoce, em
colaboração com as famílias e
com órgãos públicos de
assistência social, saúde e
proteção à adolescência e
juventude;
3.9) promover a busca ativa da
população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos fora da escola,
em articulação com os serviços
de assistência social, saúde e
proteção à adolescência e à
juventude;
3.10) fomentar programas de
educação e de cultura para a
população urbana e do campo de
jovens, na faixa etária de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos, e
de adultos, com qualificação
social e profissional para aqueles
que estejam fora da escola e com
defasagem no fluxo escolar;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
Profissionalizado, Rede e-Tec, Bolsa-Formação e Expansão
da Rede Federal.
Articulação com SESu e CAPES para apoio às Licenciaturas
por meio do PIBID Diversidade e Bolsa Permanência.
Articulação com ANDIFES para discutir mecanismos de
sustentabilidade da oferta regular desses cursos mantendo
valores diferenciados de custos que incluem etapas formativas
alternadas - Tempo Universidade e Tempo Comunidade na
organização político-pedagógica e curricular das
Licenciaturas em Educação do Campo e em Educação
Intercultural Indígena.
O MEC realizou acompanhamento bimestral de
Em 2017, o acompanhamento, realizado a cada bimestre, alcançou a média de 89,32%
aproximadamente 15 milhões de crianças, adolescentes e
das crianças e adolescentes (6 a 17 anos) de famílias beneficiárias do PBF
jovens na faixa etária entre 06 e 17 anos, beneficiários do
Programa Bolsa Família (PBF), viabilizando o
monitoramento da frequência escolar. O acompanhamento da
frequência escolar dos beneficiários do PBF tem o objetivo de
combater o abandono e a evasão escolar e desse modo
estimular a permanência e a progressão educacional de
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Situação de implementação da
estratégia**

4 - Em estágio avançado de
implementação

Elaboração em parceria com o INEP, de conferências entre as
bases de dados do Censo Escolar e do Sistema Presença para
identificação dos beneficiários de 6 a 17 anos do Programa
Bolsa Família em situação de "não localizados". O Sistema
Presença é a ferramenta de registro da frequência escolar dos
beneficiários do PBF.

No ano de 2017, foram identificados 1,3 milhão de crianças e adolescentes (6 a 17 anos)
em situação de “não localizados” e que passaram a ter a frequência escolar acompanhada
pela rede dos profissionais da educação do PBF.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

O MedioTec alinha-se ao Novo Ensino Médio e é executado
em parceria com a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e as redes públicas estaduais e
distrital de educação, além das instituições privadas de ensino
técnico de nível médio. Constitui-se numa ação de
aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes
para alunos regularmente matriculados no ensino médio
regular das redes públicas estaduais e distrital de educação e
tem o objetivo de garantir que o estudante, após concluir essa

Continuidade da oferta e desenvolvimento de estudos da análise situacional das
instituições das redes federal, estaduais e municipais públicas de EPT e do Serviços
Nacionais de Aprendizagem – SNA. Em 2016, do total de 3,48 milhões de matrículas na
Educação de Jovens e Adultos, 96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à
EPT.
Em 2017, no âmbito do Mediotec, iniciou-se a oferta de 74.297 matrículas para a
educação profissional técnica de nível médio, na forma concomitante, voltadas a alunos
matriculados no ensino médio regular. No ano de 2017, foram repassados R$ 163,2
milhões, para execução do Mediotec.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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3.11) redimensionar a oferta de
ensino médio nos turnos diurno e
noturno, bem como a
distribuição territorial das
escolas de ensino médio, de
forma a atender a toda a
demanda, de acordo com as
necessidades específicas dos (as)
alunos (as);
3.12) desenvolver formas
alternativas de oferta do ensino
médio, garantida a qualidade,
para atender aos filhos e filhas
de profissionais que se dedicam
a atividades de caráter itinerante;
3.13) implementar políticas de
prevenção à evasão motivada
por preconceito ou quaisquer
formas de discriminação,
criando rede de proteção contra
formas associadas de exclusão;

3.14) estimular a participação
dos adolescentes nos cursos das
áreas tecnológicas e científicas.

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho
e renda.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

0 - Não há como se manifestar

Formação Continuada em Direitos Humanos e Diversidade.
Em 2017, foram selecionados e iniciados 04 projetos que
juntos irão capacitar 1.000 profissionais da educação
(professores e gestores) nas temáticas de "Direitos Humanos e
Diversidade " e "Bullying, violência, preconceito e
discriminação na escola".
Plataforma de Educação em Direitos Humanos e Diversidade
para a Educação Básica: Em fase de finalização, a plataforma
disponibilizará os módulos formativos dos cursos ofertados e
ainda um acervo de materiais produzidos pelo MEC e
instituições parceiras, como cartilhas, livros, vídeos, games e
outras mídias. Na plataforma, estes conteúdos poderão
fomentar atividades para a promoção da cultura da paz e dos
direitos humanos para docentes, estudantes e comunidade
escolar em geral.
Oferta de cursos de educação para as relações étnico-raciais
(ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena) para os
profissionais da educação, seja em projetos de articulação e
apoio às Instituições de Educação Superior, seja por meio de
assistência financeira às iniciativas demandadas por
secretarias de educação para a formação continuada de
professores, gestores e técnicos das redes de ensino. A
SECADI está em articulação com a SEB na discussão da
Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação
Básica para o tratamento desta temática nas propostas de
formação continuada.
Continuidade no desenvolvimento das ações do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
que objetiva expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, por intermédio

--

0 - Não há como se manifestar

Pactuação com estados e municípios para a abertura de 1.000 vagas para professores e
profissionais da educação de 18 municípios, a serem formados até o final de 2018
(Formação continuada). 450 professores foram atendidos em cursos de aperfeiçoamento
em educação para as relações étnico-raciais. O PAR / SIMEC está aberto para que as
secretarias de educação insiram suas demandas de formação continuada de profissionais
da educação no novo ciclo do PAR 2016-2019.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Em 2015, havia 1.825.457 matrículas no Ensino Técnico de Nível Médio no Brasil. Em
2016, foram 1.775.324 matrículas. Apesar da redução de 50.133 matrículas no total, é
importante frisar o aumento de 55.960 matrículas nas instituições públicas, enquanto que
nas privadas a redução foi de 106.093 matrículas. Os dados referentes a 2017 ainda não

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
das iniciativas Acordo de Gratuidade, Brasil
estão disponíveis.
Profissionalizado, Rede e-Tec, Bolsa-Formação, Expansão da Em 2017, no âmbito do Mediotec, iniciou-se a oferta de 74.297 matrículas para a
Rede Federal e do MedioTec criado em 2016. Em 2017 foi
educação profissional técnica de nível médio, na forma concomitante, voltadas a alunos
instituída uma nova iniciativa: Pronatec Oferta Voluntária
matriculados no ensino médio regular. No ano de 2017, foram repassados R$ 163,2
ampliando as oportunidades de acesso a cursos gratuitos de
milhões, para execução do Mediotec.
EPT no país.
O MedioTec alinha-se ao Novo Ensino Médio e é executado
em parceria com a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e as redes públicas estaduais e
distrital de educação, além das instituições privadas de ensino
técnico de nível médio. Constitui-se numa ação de
aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes
para alunos regularmente matriculados no ensino médio
regular das redes públicas estaduais e distrital de educação e
tem o objetivo de garantir que o estudante, após concluir essa
etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho
e renda.
Meta 4: universalizar, para a
De acordo com o Relatório do Inep, em 2010, no Brasil, encontravam-se fora da escola 190.501 pessoas (17,5%) da população de 4 a 17 anos que não conseguia ou tinha grande
população de 4 (quatro) a 17
dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possuía alguma deficiência mental/ intelectual permanente que limitasse suas atividades habituais. Para esse
(dezessete) anos com
mesmo ano, o relatório do INEP aponta que havia desigualdades de acesso segundo os grupos a que pertencem os estudantes. Por exemplo, quanto às categorias de raça/cor,
deficiência, transtornos globais enquanto o maior percentual de frequência foi observado para a população amarela (85,5%), o menor percentual de frequência à escola recaia sobre a população negra (82,0%) e
do desenvolvimento e altas
indígena (70,3%); pelo critério idade, os maiores percentuais foram observados para os estudantes de 5 anos (75,4%) e de 16 anos (75,1%), enquanto os menores percentuais
habilidades ou superdotação, o recaíam sobre os estudantes de 4 anos (60,8%) e aqueles com 17 anos (68,8%) ; enquanto o atendimento na área urbana atingia 83,8%, na área rural era 76.8%.
acesso à educação básica e ao
O Censo Escolar (Inep) identificava, em 2015, a matrícula de 631.429 estudantes da educação especial em classes comuns de escolas de educação básica na faixa etária entre 4 e 17
atendimento educacional
anos, o que representa um percentual de matrículas de 88,4%. Em 2016, o número alcançado foi de 671.988 o que eleva percentual de matrículas para 89,47%. O crescimento em
especializado,
relação ao ano anterior alcançou o percentual de 6,1%. Contribui para esse crescimento o desenvolvimento de programas e ações pelo MEC, que segue a meta de universalizar o
preferencialmente na rede
acesso dos estudantes público da educação especial à classe comum, ao garantir a matrícula, a participação e a aprendizagem.
regular de ensino, com a
garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas
de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou
conveniados.
4.1) contabilizar, para fins do
O financiamento da educação nas redes públicas de ensino
Foram repassados 1,1 bilhão de reais para o custeio de segunda matrícula a estudantes da 5 - Implementada
repasse do Fundo de
estabelece o cômputo da dupla matrícula, nos termos do
educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado
Manutenção e Desenvolvimento artigo 9º- A do Decreto nº 6.253/2007, ao assegurar a
complementar e suplementar.
da Educação Básica e de
contabilização da matrícula no Atendimento Educacional
Valorização dos Profissionais da Especializado (AEE), mantida a matrícula no ensino regular,
Educação - FUNDEB, as
para os alunos público-alvo da educação especial.
matrículas dos (as) estudantes da Os segmentos da Educação Básica estão relacionados ao fator
educação regular da rede pública base (1,00) atribuído aos anos iniciais do ensino fundamental
que recebam atendimento
urbano. Em relação à Educação Especial, o fator de
educacional especializado
ponderação mínimo é de 1.20 cada matrícula, podendo
complementar e suplementar,
registrar 2.40 para aqueles alunos também matriculados em
sem prejuízo do cômputo dessas AEE.
matrículas na educação básica
Metas e Estratégias
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regular, e as matrículas
efetivadas, conforme o censo
escolar mais atualizado, na
educação especial oferecida em
instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público e com
atuação exclusiva na
modalidade, nos termos da Lei
no 11.494, de 20 de junho de
2007;
4.2) promover, no prazo de
vigência deste PNE, a
universalização do atendimento
escolar à demanda manifesta
pelas famílias de crianças de 0
(zero) a 3 (três) anos com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação,
observado o que dispõe a Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação
nacional;
4.3) implantar, ao longo deste
PNE, salas de recursos
multifuncionais e fomentar a
formação continuada de
professores e professoras para o
atendimento educacional
especializado nas escolas
urbanas, do campo, indígenas e
de comunidades quilombolas;

4.4) garantir atendimento
educacional especializado em
salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados,
públicos ou conveniados, nas
formas complementar e
suplementar, a todos (as) alunos
(as) com deficiência, transtornos

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

A Política Nacional de Educação Especial estabelece que, do
nascimento aos três anos, o atendimento educacional
especializado se expressa por meio de serviços de estimulação
precoce, que objetivam otimizar o processo de
desenvolvimento e aprendizagem em interface com os
serviços de saúde e assistência social.

O Censo Escolar 2016 revela um o quantitativo 12.083 matrículas de alunos com
deficiência transtornos globais do desenvolvimento na faixa etária de 0 (zero) a 3 (três)
anos. Este número era de 11.404 em 2015. Não há dados da população geral de 0 (zero) a
3 (três) anos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nos dados do Censo Demográfico do IBGE, dessa forma, está
sendo monitorado o crescimento do número, mas não há como verificar a
universalização.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

i) Manutenção do apoio a implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais nas escolas;
ii) Manutenção da formação continuada de professores para o
Atendimento Educacional Especializado.

Durante o ano de 2017, não houve ampliação do número de Salas de Recursos
Multifuncionais, no entanto, a DPEE/SECADI iniciou os procedimentos necessários à
expansão do Programa. Apresentou, ao FNDE, proposta de realização de novo pregão
eletrônico, modificando a forma de composição do kit que compõe a SRM para
possibilitar a diversificação dos itens e, desta forma, adequar a composição da sala às
diferentes etapas e níveis de ensino.
A Formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado foi realizada
por meio de parcerias com as IPES e por apoio financeiro prestado por meio do PAR
2016-2019, aos sistemas de ensino que promoverão as formações no âmbito dos estados,
municípios e Distrito Federal. O percentual de professores de Atendimento Educacional
Especializado com formação em Educação Especial é de 43% (Censo Escolar, Inep,
2016).
O Censo Escolar (Inep) identificava, em 2015, a matrícula de 631.429 estudantes da
educação especial em classes comuns de escolas de educação básica na faixa etária entre
4 e 17 anos, o que representa um percentual de matrículas de 88,4%. Em 2016, o número
alcançado foi de 671.988 o que eleva percentual de matrículas para 89,47%.
Dados do Censo Escolar (Inep) 2016 indicam que 35,3% dos estudantes da educação
especial matriculados em classes comuns do ensino regular frequentam o AEE.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

i) Ampliação da oferta do AEE em Salas de Recursos
Multifuncionais; ii) Elaboração de instrumentos de avaliação
e definição de indicadores para acompanhamento e
monitoramento dos programas e ações desenvolvidos pelo
MEC no âmbito da Política nacional de Educação Especial;
iii) Oferta de formação continuada dos professores em
Atendimento Educacional Especializado,nos dois centros de
referência nacional vinculados ao MEC:
a. Instituto Benjamin Constant - IBC: que tem como

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou
superdotação, matriculados na
rede pública de educação básica,
conforme necessidade
identificada por meio de
avaliação, ouvidos a família e o
aluno;
4.5) estimular a criação de
centros multidisciplinares de
apoio, pesquisa e assessoria,
articulados com instituições
acadêmicas e integrados por
profissionais das áreas de saúde,
assistência social, pedagogia e
psicologia, para apoiar o
trabalho dos (as) professores da
educação básica com os (as)
alunos (as) com deficiência,
transtornos globais do
desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
competência (entre outras), “promover e realizar programas
de capacitação de recursos humanos na área da deficiência
visual”;
b. Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES: que
possui uma Divisão de Formação e Capacitação de Recursos
Humanos, com o objetivo de realizar a formação de
profissionais para atuar na educação de surdos.

Manutenção do apoio aos Núcleos de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), em
todas as instituições da Rede Federal e que respondem pelas
atividades de inclusão, permanência e êxito das pessoas com
deficiência e outras necessidades específicas. Apoio aos
Centros de Treinamento de Cães Guia.
O atendimento educacional especializado (AEE) aos
estudantes da educação especial, acontece nas Salas de
Recursos Multifuncionais e tem como função complementar
ou suplementar a formação do aluno por meio da
disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e
estratégias que eliminem as barreiras para sua plena
participação na sociedade e desenvolvimento de sua
aprendizagem (Resolução CNE/CEB nº 4/2009).
O Programa Incluir, que visa fomentar a criação e a
consolidação de núcleos de acessibilidade nas universidades
federais, disponibilizou em 2016 recursos na ordem de R$ 9,2
milhões para universidades federais executarem ações no
âmbito do programa, de acordo com a quantidade de alunos
matriculados na graduação presencial. No período de 2012 a
2016 foram investidos mais de R$ 45,5 milhões em
Universidades Federais distribuídas em todas as unidades
federativas do País. As ações de promoção do acesso das
pessoas com deficiência à educação superior, tanto nas
instituições públicas quanto nas instituições privadas de
educação superior, têm resultado no crescimento das
matrículas dos estudantes com deficiência (incluindo IES
privadas e as demais públicas, inclusive as federais), que em
2003 eram 5.078, chegando a 35.891 em 2016, o que
representa um crescimento de 706,6%. Em 2017 foram
investidos recursos da ordem de R$ 5,4 milhões para a
execução dos projetos das IFES.
4.6) manter e ampliar programas i) Programa Escola Acessível - repasse de recursos para
suplementares que promovam a promoção da acessibilidade no ambiente escolar (adequação
acessibilidade nas instituições
arquitetônica e aquisição de recursos de tecnologia assistiva);
públicas, para garantir o acesso e ii) Programa de Implantação de Salas de Recursos
a permanência dos (as) alunos
Multifuncionais;
(as) com deficiência por meio da iii) Manutenção na rede federal dos núcleos de atendimento
adequação arquitetônica, da
às pessoas com necessidades especiais (NAPNE) que contam

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Núcleos de Atendimento às pessoas com deficiência (NAPNEs) em todas os Institutos
4 - Em estágio avançado de
Federais de EPT.
implementação
O Programa Sala de Recursos Multifuncionais disponibilizou, até 2016, materiais
pedagógicos, recursos e equipamentos de informática e tecnologia assistiva a 41.801
escolas. Em 2017, foi estrategicamente priorizada a formação dos profissionais dos
centros de referência em educação especial – Centro de Apoio para Atendimento às
Pessoas com Deficiência Visual (CAP); Centro de Capacitação de Profissionais da
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) e Núcleos de Atividades de
Altas Habilidades/ Superdotação (NAAH/S) –, em vista de seu papel no atendimento aos
estudantes público da educação especial, na formação de professores, na produção de
material didático acessível e no apoio que prestam aos sistemas de ensino na
consolidação da inclusão.
Foi promovida alteração da Lei n° 8.745/ 1993, pela Lei 13.530/2017, no sentido de se
autorizar a contratação temporária de profissional de nível superior especializado para
atendimento a pessoas com deficiência, matriculadas regularmente em cursos técnicos de
nível médio e em cursos de nível superior nas instituições federais de ensino. Além disso,
foi autorizada em 2017 a contratação temporária de 300 tradutores intérpretes de
linguagem de sinais, para atender demandas das universidades e institutos federais. Série
histórica das matrículas das pessoas com deficiência em IES públicas federais: ano de
2014 foram 10.602, em 2015 foram 12.889 e em 2016 foram 11.650.

i) Programa Escola Acessível - O orçamento para esta ação em 2017 foi de R$ 50
milhões para realização de adequação de banheiros, alargamento de portas, rampas, piso
tátil direcional e alerta, adequação de sala de recursos, instalação de corrimão e guarda
corpo e aquisição de cadeira de rodas, bebedouros acessíveis, mobiliário acessível e itens
de alta tecnologia assistiva. Foram priorizadas escolas de educação infantil e 4.714
escolas foram contempladas.
ii) Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais - o Censo Escolar

4 - Em estágio avançado de
implementação
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oferta de transporte acessível e
da disponibilização de material
didático próprio e de recursos de
tecnologia assistiva,
assegurando, ainda, no contexto
escolar, em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino,
a identificação dos (as) alunos
(as) com altas habilidades ou
superdotação;

4.7) garantir a oferta de
educação bilíngue, em Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS
como primeira língua e na
modalidade escrita da Língua
Portuguesa como segunda
língua, aos (às) alunos (as)
surdos e com deficiência
auditiva de 0 (zero) a 17
(dezessete) anos, em escolas e
classes bilíngues e em escolas
inclusivas, nos termos do art. 22
do Decreto no 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, e dos arts. 24
e 30 da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com
Deficiência, bem como a adoção

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
com infraestrutura para atuar nas diversas situações
pedagógicas, incluindo profissionais e equipamento. Os
NAPNEs, geralmente atuam em conjunto com as áreas de
engenharia para a adequação arquitetônica, além de
disponibilizar material didático para pessoas com deficiência;
iv) Caminho da Escola - renova e padroniza a frota de
veículos e embarcações de transporte escolar, garantido
segurança e qualidade e contribuindo para o acesso e
permanência dos alunos nas escolas da rede pública da
educação básica;
v) Publicação do Edital nº 01/2017 - CGPLI - previsão de
obras no formato EPub3 e disponibilização de material digital
audiovisual. Programa Dinheiro Direto na Escola - Contribui
promovendo a Acessibilidade;

i) Realização de cursos de formação de professores,
intérpretes e tradutores da Língua Brasileira de Sinais;
certificação de proficiência em Libras e cursos sobre o
sistema Braille.
ii) Manutenção na Rede Federal da oferta de educação
bilíngue aos surdos. Atualmente, tem uma ação junto ao
MPOG visando à liberação de profissionais temporários,
tradutores e intérpretes de LIBRAS.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

(INEP, 2016) revela que são 110.333 escolas de ensino regular com alunos da Educação
Especial, destas 32.983, têm salas de recursos, totalizando 30%.
iii) Caminho da Escola - Em 2017, houve audiência pública, etapa inicial do processo de
Ata de Registro de Precos para ônibus escolares. Em tramitação, tem o objetivo
possibilitar aos entes federado, a aquisição por meio de assistência financeira do
MEC/FNDE de pelo menos 50% da frota adquirida seja acessível.
iv) Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades/Superdotação - Visando a
melhoria da qualidade das informações sobre identificação de alunos com altas
habilidades/superdotação e a visibilidade desse alunado, foi iniciada a implantação do
Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades/Superdotação, contemplando a
identificação dos estudantes da Educação Básica e da Educação Superior nas diferentes
áreas das altas habilidades/superdotação.
v) Programa Livro Didático Acessível: O Instituto Benjamin Constant para Cegos-IBC,
em 2017, produziu 20 títulos didáticos no sistema Braille para estudantes cegos
matriculados no 4º e 5º ano do ensino fundamental, com um investimento para a
produção de R$286.416,88. Também foram distribuídos pelo PNLD 86 títulos, em
formato MecDaisy, contemplando 1.015 municípios, 1.732 escolas, distribuindo 15.617
exemplares para os anos finais do ensino fundamental (Fonte: Fnde).
vi) PNLD: Publicação do Edital nº 01/2017 com previsão de obras no formato EPub3,
um tipo de formato de livro digital mais acessível que o Daisy, anteriormente distribuído
pelo PNLD. O EPub3 apresenta um formato de livro digital totalmente inclusivo por
atender também as pessoas videntes. Além disso o Edital prevê a disponibilização de
material digital audiovisual (áudio, vídeo ou videoaula, por exemplo) que servirá como
ferramenta de auxílio ao professor, de forma alinhada e complementar ao conteúdo do
livro impresso.
vii) PDDE - Atendimento a 4.665 escolas, com 2,0 milhões de alunos beneficiados com
R$ 51,0 milhões
Caminho da Escola: 1.354 ônibus sendo que todos são rurais e acessíveis - R$ 338,6
milhões empenhados.
Para garantir a oferta de educação bilíngue e educação dos estudantes com deficiência
4 - Em estágio avançado de
visual em escolas e classes bilíngue e em escolas inclusivas, um conjunto de ações e
implementação
programas foram desenvolvidos em 2017 para apoiar os sistemas de ensino, tais como:
1) Oferta de cursos de Atendimento Educacional Especializado nas áreas de
surdez/deficiência auditiva e deficiência visual e curso de Libras, num total de 1500
vagas, realizados em parceria com as IFES.
2) Revitalização dos Centros de Formação de Profissionais de Educação e Atendimento
às Pessoas com Surdez - CAS e dos Centros de Apoio Pedagógico para Atendimento às
Pessoas com Deficiência Visual – CAP , com ação de formação dos seus profissionais,
em vista do seu papel na formação de professores e tradutores-intérpretes, produção de
material didático acessível e apoio aos sistemas de ensino na inclusão dos alunos com
surdez/deficiência auditiva e cegueira/deficiência visual.
3) Abertura de iniciativas no PAR para fortalecimento dos centros públicos de produção
e reprodução de material didático acessível, livros digitais e complementos em Braille e
Libras para atender aos alunos com surdez/deficiência auditiva, cegueira/deficiência
visual e surdocegueira matriculados nas escolas públicas de Educação Básica.
4) Atualização da tecnologia do livro didático acessível do formato MecDaisy para o
formato EPUB3, que será entregue aos alunos do Ensino Médio em 2018.
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

do Sistema Braille de leitura
para cegos e surdos-cegos;

5) Reativação da Comissão Brasileira do Braille para atualização dos referenciais para a
produção de material em Braille, unificação do sistema Braille no Brasil e publicada a
Grafia Química Braille para Uso no Brasil.
6) Realização do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, pela primeira vez, em vídeo
prova em Libras com o objetivo de fortalecer a Educação Bilíngue e adequar as provas às
especificidades linguísticas dos surdos.
7) Manutenção da oferta de educação bilíngue aos surdos na rede de ensino federal.
4.8) garantir a oferta de
Nenhuma criança, com ou sem deficiência, pode ser excluída O Censo Escolar (Inep) identificava, em 2015, a matrícula de 631.429 estudantes da
4 - Em estágio avançado de
educação inclusiva, vedada a
do sistema regular de ensino (CF, artigos 205, 206 e 208).
educação especial em classes comuns de escolas de educação básica na faixa etária entre implementação
exclusão do ensino regular sob
Para garantir a matrícula obrigatória na faixa etária de 4 a 17
4 e 17 anos, o que representa um percentual de matrículas de 88,4%. Em 2016, o número
alegação de deficiência e
anos aos estudantes com deficiência, transtornos globais do
alcançado foi de 671.988 o que eleva percentual de matrículas para 89,47%. O
promovida a articulação
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação,
crescimento em relação ao ano anterior alcançou o percentual de 6,1%. Contribui para
pedagógica entre o ensino
conforme determinado no art.8 da Lei 7853/1989, inclusive
esse crescimento o desenvolvimento de programas e ações pelo MEC, que segue a meta
regular e o atendimento
com oferta do atendimento educacional especializado - AEE, de universalizar o acesso dos estudantes público da educação especial à classe comum, ao
educacional especializado;
o MEC apoia os estados e municípios com as seguintes ações: garantir a matrícula, a participação e a aprendizagem.
* formação inicial e continuada de professores para a
Em 2017, o Programa Escola Acessível, desenvolvido no âmbito do Programa Dinheiro
educação especial;
na Escola (PDDE), contemplou 4.720 escolas, em 2017, com o valor total empenhado de
* apoio aos programas de acessibilidade na escola (PDDE
R$ 50 milhões (cerca de 2 milhões de alunos)
Escola Acessível);
* materiais didáticos e pedagógicos (PNLD Acessível aquisição e distribuição de livros didáticos em Braille);
* aquisição e distribuição de kits de materiais para salas de
recursos multifuncionais;
* transporte escolar acessível.
PDDE - Acessibilidade, considerando que a ação visa
promover as condições físicas de acesso
4.9) fortalecer o
Apoio às Secretarias Estaduais de Educação e do Distrito
Realizado o pareamento dos dados do Programa BPC na Escola dos anos 2013 a 2016,
4 - Em estágio avançado de
acompanhamento e o
Federal para a formação intersetorial de gestores envolvidos
que se encontravam desatualizados, essa ação interministerial tem possibilitado a
implementação
monitoramento do acesso à
no desenvolvimento do Programa BPC na Escola, a fim de
implementação de políticas públicas, visando ampliar o número de alunos com
escola e ao atendimento
fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso à
deficiência na escola;
educacional especializado, bem
escola e ao Atendimento Educacional Especializado. Ação
Tem sido prestado apoio às Secretarias de Educação Estaduais, Municipais e do Distrito
como da permanência e do
Interministerial MEC e MDS (Ministério do
Federal para a realização de seminários para a formação intersetorial de gestores
desenvolvimento escolar dos (as) Desenvolvimento Social).
envolvidos no desenvolvimento do Programa BPC na Escola, a fim de fortalecer o
alunos (as) com deficiência,
O PNAE atende duplamente os alunos matriculados no ensino acompanhamento e monitoramento do acesso ao ensino regular e ao Atendimento
transtornos globais do
regular público que tiverem matrícula concomitante em
Educacional Especializado por pessoas com deficiência de zero a 18 anos que estão fora
desenvolvimento e altas
instituição de Atendimento Educacional Especializado- AEE, da escola. Trata-se de ação Interministerial MEC, MS, MDS e MDH/SNDPD.
habilidades ou superdotação
desde que em turno distinto. Assim, as instituições de AEE
A iniciativa "Trajetória Escolar", acompanha os beneficiários do Programa Bolsa Família
beneficiários (as) de programas
deve atender às necessidades nutricionais dos alunos,
e, dentre eles, os que recebem, concomitantemente o BPC, identificando e monitorando
de transferência de renda,
ofertando, no mínimo, uma refeição, conforme suas
da infrequência, evasão e abandono escolar.
juntamente com o combate às
especificidades.
Em 2017, foram realizados três seminários estaduais, alcançando 407 municípios e 1.123
situações de discriminação,
técnicos capacitados. Com base no Censo Escolar 2016, o pareamento do BPC na Escola
preconceito e violência, com
revelou que 505 mil pessoas na faixa etária de 0 a 18 anos, receberam o BPC. Dessas,
vistas ao estabelecimento de
187.743 encontram-se fora da escola e 317.348 possuem matrícula, o que representa um
condições adequadas para o
percentual de 62,8% dos beneficiários na escola nessa faixa etária.
sucesso educacional, em
Em 2017, PNAE atendeu com a oferta de alimentação escolar aproximadamente 326 mil
colaboração com as famílias e
alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado - AEE com um
com os órgãos públicos de
investimento de R$ 33 milhões.
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assistência social, saúde e
proteção à infância, à
adolescência e à juventude;
4.10) fomentar pesquisas
voltadas para o desenvolvimento
de metodologias, materiais
didáticos, equipamentos e
recursos de tecnologia assistiva,
com vistas à promoção do ensino
e da aprendizagem, bem como
das condições de acessibilidade
dos (as) estudantes com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;

4.11) promover o
desenvolvimento de pesquisas
interdisciplinares para subsidiar
a formulação de políticas
públicas intersetoriais que
atendam as especificidades
educacionais de estudantes com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação que
requeiram medidas de
atendimento especializado;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

i) Continuidade do Programa Sala de Recursos
Multifuncionais - aplicação de questionários e visitas técnicas
as escolas para diagnóstico da situação atual de
funcionamento das salas;
ii) Ampliação do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE
Escola Acessível;
iii) Continuidade do Programa do Livro Didático Acessível;
iv) Programa BPC na Escola - realização de seminários
estaduais de capacitação dos grupos gestores do Programa;
reuniões do grupo gestor e reuniões técnicas interministeriais
para aperfeiçoamento do pareamento de dados dos
beneficiários do BPC entre 0 a 18 anos;
v) Realizadas consultorias para o desenvolvimento de
pesquisas e estudos com o objetivo de subsidiar a política,
programas e ações da Educação Especial.
vi) Fomento para a consolidação de 04 Centros de Referência
em produtos, processos e serviços voltados para a inclusão
social na EPT e, Fortalecimento da parceria interministerial
entre SETEC/SECADI para implementação de Políticas
Públicas voltadas à inclusão Social na EPT.
vii) PNLD - Publicação do Edital nº 01/2017 - CGPLI previsão de obras no formato EPub3 e disponibilização de
material digital audiovisual.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Foi criada Iniciativa, no contexto do PAR 2016-2019, com o objetivo de prestar apoio
financeiro aos estados, municípios e ao Distrito Federal para a realização de estudos e
pesquisas sobre práticas pedagógicas inclusivas.
Encontra-se em processo, a elaboração do Guia de Tecnologias Educacionais que
estabelece critérios para apresentação de tecnologias educacionais, em um catálogo
virtual que terá, de modo inédito, o critério da acessibilidade como pré-requisito para
tecnologias a serem adquiridas pelos sistemas de ensino, favorecendo os processos de
ensino, aprendizagem e de gestão que contarão com um rol de tecnologias educacionais
validadas pelo Ministério da Educação.
Realizada consultoria especializada para identificação dos temas da Educação Especial
no contexto da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e a proposição de
metodologias, na perspectiva da diferenciação curricular para atender às necessidades dos
(as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.
3 milhões para consolidação de 04 Centros de Referência (Colégio Pedro II, IFAM, IFRS
e IFTM).); 150 profissionais especializados em Linguagem de Sinais na Rede Federal de
EPCT contratados; 48 milhões para fomento ao NAPNEs.
PNLD: Publicação do Edital nº 01/2017 com previsão de obras no formato EPub3, um
tipo de formato de livro digital mais acessível que o Daisy, anteriormente distribuído
pelo PNLD. O EPub3 apresenta um formato de livro digital totalmente inclusivo por
atender também as pessoas videntes. Além disso o Edital prevê a disponibilização de
material digital audiovisual (áudio, vídeo ou videoaula, por exemplo) que servirá como
ferramenta de auxílio ao professor, de forma alinhada e complementar ao conteúdo do
livro impresso.
Em 2017, p Programa Escola Acessível, desenvolvido no âmbito do Programa Dinheiro
na Escola (PDDE), contemplou 4.720 escolas, em 2017, com o valor total empenhado de
R$ 50 milhões (cerca de 2 milhões de alunos)
Oferta de vagas em cursos de formação de professores para o Em relação à modalidade de educação especial, foram ofertadas 3.000 vagas em cursos
Atendimento Educacional Especializado, para o letramento de de formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado, 500 vagas
estudantes com deficiência e em Libras na Perspectiva
em curso de formação de professores para o letramento de estudantes com deficiência e
Bilíngue.
300 vagas em Libras na Perspectiva Bilíngue, totalizando 3.800 vagas. Para realização
contratacao de consultorias especializadas para o
desses cursos, foram descentralizados R$ 1,2 milhões, em custeio e pagos R$ 1,7 milhões
desenvolvimento de pesquisas e estudos com o objetivo de
a título de bolsas, totalizando R$ 2,8 milhões investidos nessa formação.
subsidiar a política, programas e ações da Educação Especial. Realizadas consultorias especializadas para construção de um diagnóstico da Educação
Especial no país e subsídios para a formulação de políticas públicas, com os seguintes
temas: a) diferenciação curricular, considerando a educação especial na Base Nacional
Comum Curricular; b) funcionamento das escolas, centros e instituições especializadas;
c) implementação da política de Educação Especial na Educação Básica e Superior; d)
Diagnóstico do funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais; e) Diagnóstico do
atendimento e subsídios para elaboração do Cadastro Nacional de Alunos com Altas
Habilidades/Superdotação; f) Atendimento Educacional em Ambiente Hospitalar e
Domiciliar; g) Consultoria para revisão da Grafia Química Braille; h) Consultoria,
levantamento, sistematização e geomapeamento dos indicadores da Educação Especial; i)

Situação de implementação da
estratégia**

3 - Em estágio intermediário de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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4.12) promover a articulação
intersetorial entre órgãos e
políticas públicas de saúde,
assistência social e direitos
humanos, em parceria com as
famílias, com o fim de
desenvolver modelos de
atendimento voltados à
continuidade do atendimento
escolar, na educação de jovens e
adultos, das pessoas com
deficiência e transtornos globais
do desenvolvimento com idade
superior à faixa etária de
escolarização obrigatória, de
forma a assegurar a atenção
integral ao longo da vida;
4.13) apoiar a ampliação das
equipes de profissionais da
educação para atender à
demanda do processo de
escolarização dos (das)
estudantes com deficiência,
transtornos globais do
desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação,
garantindo a oferta de
professores (as) do atendimento
educacional especializado,
profissionais de apoio ou
auxiliares, tradutores (as) e
intérpretes de Libras, guiasintérpretes para surdos-cegos,
professores de Libras,
prioritariamente surdos, e
professores bilíngues;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Educação ao longo da vida: tratativas para acompanhar uma
experiências pedagógica para subsidiar a elaboração de
diretrizes nacionais para o tema.

Programa de formação de professores.
Apoio técnico e financeiro aos Sistemas de Ensino.
Manutenção do apoio aos Núcleos de Atendimento às Pessoas
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), em
todas as instituições da Rede Federal e que respondem pelas
atividades de inclusão, permanência e êxito das pessoas com
deficiência e outras necessidades específicas.
Apoio aos Centros de Treinamento de Cães Guia

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Desenvolvimento de estudos subsidiários à gestão participativa e estratégica dos planos,
programas e projetos da Educação Especial.
Mantida a articulação para ação Interministerial (MEC, MS, MDS e MDH/SNDPD) para 2 - Em estágio inicial de
identificação de pessoas com deficiência, beneficiárias do BPC que estão fora da escola. implementação
Iniciadas as tratativas, realizadas reuniões, participação em seminário e iniciadas as ações
para monitoramento de experiência pedagógica sobre a educação ao longo da vida, com
vistas à construção das diretrizes nacionais.

Tendo em vista o número de professores do AEE sem formação específica (57%), foi
3 - Em estágio intermediário de
priorizada essa área em ações tanto nas formações oferecidas pelas IFES (3.800 vagas)
implementação
quanto para formações realizadas pelos sistemas, com apoio financeiro do governo
federal no contexto do PAR 2016-2019. Iniciadas as discussões para regulamentação do
Inciso XVII, do Artigo 28 da Lei 13.146/2015, sobre o profissional de apoio escolar.
Ampliada a oferta de vagas em cursos superiores para formação de professores e
tradutores/intérpretes de Língua Brasileira de Sinais. Selecionados, por meio do
Enem/2017, os alunos para o curso de Pedagogia Bilíngue que acontecerá em 12 polos,
possibilitando o fortalecimento da Educação Bilíngue dos surdos brasileiros.
No que diz respeito à Educação Especial, o MEC também apoiou, em 2017, a oferta de 3
mil vagas em cursos de formação de professores para o Atendimento Educacional
Especializado, 500 vagas em curso de formação de professores para o Letramento de
Estudantes com Deficiência e 300 vagas em Libras na Perspectiva Bilíngue, totalizando
3.800 vagas.
Realizada a formação continuada dos profissionais que atuam nos CAS e CAP para apoio
à inclusão de estudantes com surdez/deficiência auditiva e cegueira/deficiência visual em
parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES e do Instituto Benjamin
Constant - IBC, centros de referência e a formação dos profissionais que atuam nos
Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação - NAAHS.
Foi estrategicamente priorizada a formação dos profissionais dos centros de referência
em educação especial – Centro de Apoio para Atendimento às Pessoas com Deficiência
Visual (CAP); Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às
Pessoas com Surdez (CAS) e Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/ Superdotação
(NAAH/S) –, em vista de seu papel no atendimento aos estudantes público da educação
especial, na formação de professores, na produção de material didático acessível e no
apoio que prestam aos sistemas de ensino na consolidação da inclusão.
NAPNEs em todas As instituições de EPT.
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4.14) definir, no segundo ano de
vigência deste PNE, indicadores
de qualidade e política de
avaliação e supervisão para o
funcionamento de instituições
públicas e privadas que prestam
atendimento a alunos com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
4.15) promover, por iniciativa do
Ministério da Educação, nos
órgãos de pesquisa, demografia e
estatística competentes, a
obtenção de informação
detalhada sobre o perfil das
pessoas com deficiência,
transtornos globais do
desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação de 0
(zero) a 17 (dezessete) anos;
4.16) incentivar a inclusão nos
cursos de licenciatura e nos
demais cursos de formação para
profissionais da educação,
inclusive em nível de pósgraduação, observado o disposto
no caput do art. 207 da
Constituição Federal, dos
referenciais teóricos, das teorias
de aprendizagem e dos processos
de ensino-aprendizagem
relacionados ao atendimento
educacional de alunos com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
4.17) promover parcerias com
instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, visando a
ampliar as condições de apoio ao
atendimento escolar integral das
pessoas com deficiência,
transtornos globais do
desenvolvimento e altas

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
Foram definidos os indicadores de qualidade para monitorar o
desenvolvimento da Educação Especial no país.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**
1 - Implementação não iniciada

Necessidade de indução de mudanças nos critério de obtenção
de informação sobre as pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação
no Censo Demográfico - PNAD/IBGE.

Realizada reunião com o IBGE, no ano de 2017, com vistas a adoção de novos critérios
para o Censo Demográfico de 2020 para obtenção de dados mais reais sobre as pessoas
com deficiência. Está fase de implementação, o Cadastro Nacional de Alunos com Altas
Habilidades/Superdotação.

2 - Em estágio inicial de
implementação

O MEC tem empreendido esforços para fomentar a
licenciatura e a pedagogia na educação superior pública
federal com ações específicas, como o Programa de Educação
Bilíngue, para a formação de professores e
tradutores/intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras)
que criou 27 cursos de Licenciatura e/ou Bacharelado em
Letras/Libras, um todos os estado e Distrito Federal.

O MEC tem empreendido esforços para fomentar a licenciatura e a pedagogia na
educação superior pública federal com ações específicas, como o Programa de Educação
Bilíngue, para a formação de professores e tradutores/intérpretes da Língua Brasileira de
Sinais (Libras) que criou 27 cursos de Licenciatura e/ou Bacharelado em Letras/Libras,
um todos os estado e Distrito Federal.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

O FNDE/MEC presta apoio financeiro a instituições privadas
sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva
em educação especial, conveniadas com o poder público, que
prestam serviços educacionais às pessoas com deficiência Decreto 7.611/2011.

O MEC apoia financeiramente, pelo PDDE, instituições comunitárias, confessionais e
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, que prestam
atendimento escolar integral às pessoas com deficiência e transtornos globais do
desenvolvimento. Tem sido mantido o diálogo com organizações representativas de
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação para manutenção das relações institucionais e ampliação das
possibilidade de atendimento escolar integral.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Metas e Estratégias
habilidades ou superdotação
matriculadas nas redes públicas
de ensino;
4.18) promover parcerias com
instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, visando a
ampliar a oferta de formação
continuada e a produção de
material didático acessível,
assim como os serviços de
acessibilidade necessários ao
pleno acesso, participação e
aprendizagem dos estudantes
com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou
superdotação matriculados na
rede pública de ensino;
4.19) promover parcerias com
instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, a fim de
favorecer a participação das
famílias e da sociedade na
construção do sistema
educacional inclusivo.

Meta 5: alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o
final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

PNLD - Publicação do Decreto nº 9.099/2017 - Amplia a
abrangência do Programa que passou a se chamar Programa
Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e atender
às escolas públicas de educação básica das redes federal,
estaduais, municipais e distrital e às instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e
conveniadas com o Poder Público.
PDDE - Atende a Educação Especial.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Quanto ao Livro Didático Acessível, em 2017 foram distribuídos 20 títulos no Sistema
Braille, correspondendo ao total de 2.956 exemplares – sendo 10 títulos para o 4º ano
(1.478 exemplares) e 10 títulos para o 5º ano (1.478 exemplares), produzidos pelo
Instituto Benjamin Constant para Cegos (IBC). Também foram produzidos 86 títulos em
formato acessível Mecdaisy, distribuindo 15.617 obras didáticas aos anos finais do
ensino fundamental em 1.732 escolas de 1.015 municípios.
PNLD - Previsão de atendimento às instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público.
PDDE - Apoio a escolas privadas de educação especial mantidas por ONG. 2.133
escolas, com 177,3 mil alunos beneficiados com R$ 6,4 milhões

Situação de implementação da
estratégia**

5 - Implementada

O FNDE/MEC presta apoio financeiro a instituições privadas
4 - Em estágio avançado de
sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva
Em 2016, do total de R$ 141,6 bilhões de recursos do Fundeb destinado às escolas
implementação
em educação especial, conveniadas com o poder público, que (considerando as receitas ajustadas pela Portaria MEC nº 565/2017), em relação ao
prestam serviços educacionais, na formação continuada e a
montante financeiro de receitas do Fundeb proporcionais às matrículas consideradas de
produção de material didático acessível, assim como os
AEE no exercício, foram destinados aproximadamente R$ 1,1 bilhão a apoiar a segunda
serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso,
matrícula (Fonte: FNDE).
participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação matriculados na rede pública de ensino,
conforme o Decreto 7.611/2011. O MEC apoia
financeiramente, pelo PDDE, e pelo FUNDEB - dupla
matrícula - instituições comunitárias, confessionais e
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder
público, que ofertam formação continuada, produção de
material didático acessível, assim como os serviços de
acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e
aprendizagem das pessoas com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
(Decreto 7.611/2011).
Segundo o Relatório do Inep, os resultados da ANA 2014 demonstram que, pelo menos, 78% dos estudantes matriculados no 3° ano do ensino fundamental encontram-se acima do
nível mais elementar e leem textos simples. Além disso, 76% desses estudantes estão acima do nível mais elementar e possuem algumas habilidades matemáticas.
Os resultados da ANA incorporam três testes: Leitura, Escrita e Matemática. Na última edição, de 2016, verificou-se que apenas 45,27% dos 2,1 milhões de estudantes que
participaram do teste de Leitura alcançaram os níveis 3 e 4 da escala, tidos como suficientes para a etapa avaliada. Quanto à escala de proficiência de Escrita, 66,15% desses
estudantes alcançaram os níveis 4 e 5 da escala, tidos como suficientes para a etapa avaliada. Em Matemática, 45,53% dos estudantes que participaram do teste alcançaram os
níveis 3 e 4 da escala, tidos como suficientes para a etapa avaliada. Os dados mostram que o desafio é melhorar os níveis de proficiência em Leitura, Escrita e Matemática dos mais
de 54% dos estudantes que, mesmo depois de três anos dedicados ao período escolar de alfabetização e letramento inicial, não alcançam os níveis de suficiência das escalas de
Leitura e Matemática, dimensões absolutamente essenciais para continuidade plena das aprendizagens ao longo da vida.
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
5.1) estruturar os processos
Reformulação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
pedagógicos de alfabetização,
Certa - PNAIC - abrangendo a formação de professores da
nos anos iniciais do ensino
educação infantil em Leitura e Escrita e a formação de
fundamental, articulando-os com articuladores da escola e mediadores de aprendizagem do
as estratégias desenvolvidas na
Programa Novo Mais Educação em Português e Matemática
pré-escola, com qualificação e
do 5º ao 9º ano com base nos descritores da Prova Brasil,
valorização dos (as) professores além da formação dos professores alfabetizadores (1º ao 3º
(as) alfabetizadores e com apoio anos do ensino fundamental).
pedagógico específico, a fim de Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.
garantir a alfabetização plena de Eixos: a) formação continuada de professores alfabetizadores;
todas as crianças;
b) orientação quanto aos resultados alcançados nas avaliações
aplicadas pelo Inep; c) material didático; e d) gestão, controle
social e mobilização.
Elaboração da terceira versão da Base Nacional Comum
Curricular - BNCC que contempla a etapa de educação
infantil.
5.2) instituir instrumentos de
i) Provinha Brasil - instrumento de avaliação disponibilizado
avaliação nacional periódicos e
para as escolas que utiliza conceitos de avaliação em larga
específicos para aferir a
escala agregando as habilidades relativas à alfabetização e
alfabetização das crianças,
letramento em Língua Portuguesa (Leitura) e Matemática.
aplicados a cada ano, bem como ii) Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) uma das
estimular os sistemas de ensino e principais iniciativas do Sistema de Avaliação da Educação
as escolas a criarem os
Básica (Saeb), visa aferir os níveis de alfabetização e
respectivos instrumentos de
letramento em língua portuguesa e em matemática.
avaliação e monitoramento,
Divulgação dos resultados da Edição 2016 do SAEB/ANA.
implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar
todos os alunos e alunas até o
final do terceiro ano do ensino
fundamental;
5.3) selecionar, certificar e
Encontra-se em processo a elaboração do Guia de
divulgar tecnologias
Tecnologias Educacionais que estabelece critérios para
educacionais para a
apresentação de tecnologias educacionais, em um catálogo
alfabetização de crianças,
virtual que terá, de modo inédito, o critério da acessibilidade
assegurada a diversidade de
como pré-requisito para tecnologias a serem adquiridas pelos
métodos e propostas
sistemas de ensino, favorecendo os processos de ensino,
pedagógicas, bem como o
aprendizagem e de gestão que contarão com um rol de
acompanhamento dos resultados tecnologias educacionais validadas pelo Ministério da
nos sistemas de ensino em que
Educação. Esse Guia tem por objetivos facilitar a contratação
forem aplicadas, devendo ser
de tecnologias educacionais para a melhoria da aprendizagem
disponibilizadas,
e conclusão da educação básica na idade adequada; auxiliar
preferencialmente, como
gestores, alunos e profissionais da educação na adoção de
recursos educacionais abertos;
recursos técnicos que contribuam para a melhoria da
educação básica de acordo com a realidade local; e
disponibilizar às redes públicas, recursos, ferramentas e
materiais, embasados em evidências com uma proposta
pedagógica, fundamentação teórica e coerência metodológica.
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos
A implementação do PNAIC, entre outubro de 2017 e maio de 2018, envolve 274.013
professores alfabetizadores do 1º ao 3º anos do ensino fundamental, 37.105
coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º anos do ensino fundamental, 13.510 formadores
locais do 1º ao 3º anos do ensino fundamental, 137.613 professores da pré-escola, 26.773
coordenadores pedagógicos da pré-escola,7.816 formadores locais da pré-escola, 23.455
articuladores da escola Programa Novo Mais Educação, 72.565 mediadores de
aprendizagem do Programa Novo Mais Educação e 2.625 formadores locais do Programa
Novo Mais Educação.
Equipe de formação: 41 coordenadores de formação, 78 formadores estaduais e 78
formadores regionais.
Equipe de gestão: 27 coordenadores estaduais, 27 coordenadores de gestão, 26
coordenadores da Undime, 681 coordenadores regionais, 5.447 coordenadores locais. O
Pnaic conta com a adesão dos 26 estados e do DF e de 5.420 municípios. O Pnaic
disponibilizou, em 2017, um total de R$ 24,4 milhões para custeio e mais R$ 55 milhões
para pagamento de bolsas de estudos e pesquisa.

Situação de implementação da
estratégia**
3 - Em estágio intermediário de
implementação

Avaliações disponibilizadas e realizadas anualmente.
5 - Implementada
Os resultados do SAEB/ANA 2016 demonstram que cerca de um quarto dos estudantes
matriculados no 3° ano do ensino fundamental naquele ano estavam alocados nos níveis
mais elementares das Escalas de Proficiência de Leitura e Matemática, desempenho
insuficientes para a etapa de ensino. Cerca de 2,5 milhões de estudantes particiantes, mais
de 40 mil escolas em todos os municípios e estados brasileiros.
Na última edição, de 2016, verificou-se que apenas 45,27% dos 2,1 milhões de
estudantes que participaram do teste de Leitura alcançaram os níveis 3 e 4 da escala, tidos
como suficientes para a etapa avaliada. Quanto à escala de proficiência de Escrita,
66,15% desses estudantes alcançaram os níveis 4 e 5 da escala, tidos como suficientes
para a etapa avaliada. Em Matemática, 45,53% dos estudantes que participaram do teste
alcançaram os níveis 3 e 4 da escala, tidos como suficientes para a etapa avaliada.

Realização da primeira Audiência Pública Nº 01/2017 - Guia de Tecnologias
Educacionais de 2018, em 21/12/2017.

2 - Em estágio inicial de
implementação

24

Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
5.4) fomentar o desenvolvimento Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC.
de tecnologias educacionais e de Eixos: a) formação continuada de professores alfabetizadores;
práticas pedagógicas inovadoras b) orientação quanto aos resultados alcançados nas avaliações
que assegurem a alfabetização e aplicadas pelo Inep; c) material didático; e d) gestão, controle
favoreçam a melhoria do fluxo
social e mobilização.
escolar e a aprendizagem dos
(as) alunos (as), consideradas as
diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade;
5.5) apoiar a alfabetização de
Ação Saberes Indígenas na Escola desenvolve apoio às
crianças do campo, indígenas,
Instituições de Educação Superior, articuladas às secretarias
quilombolas e de populações
de educação, para a formação continuada de professores
itinerantes, com a produção de
indígenas que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental
materiais didáticos específicos, e com foco no letramento e numeramento, considerando os
desenvolver instrumentos de
direitos culturais e linguísticos dos povos indígenas e as
acompanhamento que
realidades as etnolinguísticas das comunidades que envolvem
considerem o uso da língua
diferentes situações.
materna pelas comunidades
PNLD/Campo - Livros direcionados a estudantes do 1º ao 5º
indígenas e a identidade cultural ano de escolas situadas em zonas rurais das redes
das comunidades quilombolas;
beneficiárias; A Ação Saberes Indígenas na Escola formação continuada para profissionais da educação com foco
no letramento nas línguas originárias faladas pelas
comunidades e na língua portuguesa e nos conhecimentos
indígenas.
Escola da Terra - Pronacampo - formação continuada de
professores das escolas do campo e quilombolas que atuam
com classes multisseriadas.
5.6) promover e estimular a
Em outubro de 2017 foi anunciada a Política Nacional de
formação inicial e continuada de Formação de Professores da Educação Básica na qual prevê a
professores (as) para a
reestruturação da formação inicial, inclusive com a
alfabetização de crianças, com o elaboração da Base Nacional de Formação Docente, bem
conhecimento de novas
como com estratégias para qualificar a prática na formação
tecnologias educacionais e
com programas como o Pibid e Residência Pedagógica. A
práticas pedagógicas inovadoras, formação continuada será alvo das iniciativas previstas com a
estimulando a articulação entre
elaboração da Plataforma de Formação Continuada
programas de pósincrementando modelos autoformativos bom como
graduação stricto sensu e ações
especializações e mestrados para os profissionais em serviços.
de formação continuada de
professores (as) para a
alfabetização;
5.7) apoiar a alfabetização das
Oferta de vagas em cursos de formação de professores para o
pessoas com deficiência,
Atendimento Educacional Especializado, para o letramento de
considerando as suas
estudantes com deficiência e em Libras na Perspectiva
especificidades, inclusive a
Bilíngue.
alfabetização bilíngue de pessoas
surdas, sem estabelecimento de
terminalidade temporal.
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos
O PNAIC conta com a adesão dos 26 estados, do Distrito Federal e de 5.420 municípios.
Em 2017, foram capacitados 595,4 mil profissionais da educação básica, tendo sido
disponibilizados recursos da ordem de R$ 24,4 milhões para custeio e R$ 55 milhões
para pagamento de bolsas de estudos e pesquisa.

Situação de implementação da
estratégia**
3 - Em estágio intermediário de
implementação

Saberes Indígenas na Escola - oferta de 5.234 vagas pelas IES que certificaram 4.903
professores indígenas nessa ação. Para tanto, foram descentralizados R$ 2.120.135,20
para custeio da formação em 14 IES e, 11,1 milhões em bolsas para cursistas e equipes
pedagógicas.
Escola da Terra 5.295 professores do campo concluíram a formação iniciada em anos
anteriores; encontram-se ainda em formação 3.500 professores de escolas multisseriadas
do campo e quilombolas. 16 IES desenvolveram a formação e receberam recursos da
ordem de R$ 2,7 milhões para custeio.
PNLD/Campo: distribuição de 7,2 milhões de exemplares, 2,3 milhões de estudantes do
1º ao 5º ano atendidos em 56 mil escolas.
Saberes Indígenas na Escola: em 2017, foram pagas 43.368 parcelas de bolsas a
professores-tutores, coordenadores de curso e professores-cursistas, com recursos da
ordem de R$ 14.310.855,00.
Escola da Terra: em 2017, foram pagas 2.138 parcelas de bolsas a professores-tutores e a
coordenadores de curso com um investimento de R$ 1.654.665,00.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Novos editais, a serem publicados em 2018, vão garantir 45 mil vagas para o Pibid, 45
mil vagas para a Residência Pedagógica e 100 mil vagas na UAB.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Em relação à modalidade de educação especial, foram ofertadas 3.000 vagas em cursos
2 - Em estágio inicial de
de formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado, 500 vagas
implementação
em curso de formação de professores para o letramento de estudantes com deficiência e
300 vagas em Libras na Perspectiva Bilíngue, totalizando 3.800 vagas. Para realização
desses cursos, foram descentralizados R$ 1,2 milhões, em custeio e pagos R$ 1,7 milhões
a título de bolsas, totalizando R$ 2,8 milhões investidos nessa formação.
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
Meta 6: oferecer educação em Para o monitoramento desta meta foram selecionados dois indicadores: Indicador 6A – Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral; Indicador 6B tempo integral em, no mínimo, Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares.
50% (cinquenta por cento) das Para o primeiro indicador, analisada a série histórica 2009-2015, o Relatório constatou que, em 2009, as matrículas de tempo integral totalizavam 2.279.959 (5,6% do total), em
escolas públicas, de forma a
2013 chegavam a 5.061.649 (13,5% do total) e, em 2015 chegaram a 6.743.612 (18,7% do total). Entretanto, as redes municipal e federal atingiram a meta, contabilizando,
atender, pelo menos, 25%
respectivamente, 25,1% e 30,7% de estudantes atendidos nessa modalidade de ensino; assim, a defasagem de atendimento foi apresentada apenas pela rede estadual (9,2%).
(vinte e cinco por cento) dos
Com relação ao indicador 6B, também ao longo da série histórica 2009-2015, o estudo constatou que, em 2009, 41.533 das escolas (26,1% do total) tinham ao menos um aluno que
(as) alunos (as) da educação
permanecia na escola no mínimo 7 horas diárias; em 2013 esse número subiu para 66.096 escolas (44,2% do total) e, em 2015, foi atingida a quantidade de 75.956 escolas (52,5% do
básica.
total). Dessa forma, tem-se que, em 2015, o indicador 6B indicava que 52,5% das escolas contabilizadas ofereciam educação em tempo integral e que as redes municipal, estadual e
federal atingiram percentuais acima de 50%. Não obstante, constata-se que o percentual de escolas com ao menos uma matrícula em tempo integral na área rural foi muito inferior
ao da urbana: a diferença em 2009 era 39,7 p.p. e, em 2015, era 39,3 p.p.
Verificou-se que o percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral passou de 5.061.649 matrículas (13,5%) em 2013 para 6.743.612 (18,7%) em 2015 e 6.744.425
matrículas (13%) em 2016. Dados referentes a 2017 ainda não estão disponíveis.
6.1) promover, com o apoio da
Programa Novo Mais Educação - criado pela Portaria MEC
PDDE - Educação Integral: Atendimento a 38.732 escolas, com 12,0 milhões de alunos,
3 - Em estágio intermediário de
União, a oferta de educação
nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, tem beneficiados com recursos da ordem de R$ 804,4 milhões para realização de educação
implementação
básica pública em tempo
por objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa integral, em 2017.
integral, por meio de atividades
e Matemática no Ensino Fundamental e estimular a ampliação A operacionalização do Programa Mais Educação dá-se por meio de repasse de recursos,
de acompanhamento pedagógico da jornada por meio da realização de acompanhamento
pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados ao ressarcimento de
e multidisciplinares, inclusive
pedagógico e do desenvolvimento de atividades nos campos
despesas de alimentação e transporte dos voluntários responsáveis pelo desenvolvimento
culturais e esportivas, de forma
de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do de atividades; para a aquisição de materiais de consumo e contratação e serviços. Em
que o tempo de permanência dos desempenho educacional mediante a complementação da
2017, o Novo Mais Educação contou com a participação de 36.135 escolas e 3,9 milhões
(as) alunos (as) na escola, ou sob carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e
de estudantes, com repasses de R$ 281 milhões diretamente às escolas.
sua responsabilidade, passe a ser contraturno escolar.
igual ou superior a 7 (sete) horas
diárias durante todo o ano letivo,
com a ampliação progressiva da
jornada de professores em uma
única escola;
6.2) instituir, em regime de
1 - Implementação não iniciada
colaboração, programa de
construção de escolas com
padrão arquitetônico e de
mobiliário adequado para
atendimento em tempo integral,
prioritariamente em
comunidades pobres ou com
crianças em situação de
vulnerabilidade social;
6.3) institucionalizar e manter,
0 - Não há como se manifestar
em regime de colaboração,
programa nacional de ampliação
e reestruturação das escolas
públicas, por meio da instalação
de quadras poliesportivas,
laboratórios, inclusive de
informática, espaços para
atividades culturais, bibliotecas,
auditórios, cozinhas, refeitórios,
Metas e Estratégias
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Metas e Estratégias
banheiros e outros
equipamentos, bem como da
produção de material didático e
da formação de recursos
humanos para a educação em
tempo integral;
6.4) fomentar a articulação da
escola com os diferentes espaços
educativos, culturais e esportivos
e com equipamentos públicos,
como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques,
museus, teatros, cinemas e
planetários;

6.5) estimular a oferta de
atividades voltadas à ampliação
da jornada escolar de alunos (as)
matriculados nas escolas da rede
pública de educação básica por
parte das entidades privadas de
serviço social vinculadas ao
sistema sindical, de forma
concomitante e em articulação
com a rede pública de ensino;

6.6) orientar a aplicação da
gratuidade de que trata o art. 13
da Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, em
atividades de ampliação da
jornada escolar de alunos (as)
das escolas da rede pública de
educação básica, de forma

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Programa Novo Mais Educação - criado pela Portaria MEC
nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, tem
por objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa
e Matemática no Ensino Fundamental e estimular a ampliação
da jornada por meio da realização de acompanhamento
pedagógico e do desenvolvimento de atividades nos campos
de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do
desempenho educacional mediante a complementação da
carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e
contraturno escolar.
Continuidade no desenvolvimento das ações do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
que objetiva expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, por intermédio
das iniciativas Acordo de Gratuidade, Brasil
Profissionalizado, Rede e-Tec, Bolsa-Formação, Expansão da
Rede Federal e do MedioTec criado em 2016. Em 2017 foi
instituída uma nova iniciativa: Pronatec Oferta Voluntária
ampliando as oportunidades de acesso a cursos gratuitos de
EPT no país.
Mediotec é uma nova ação estratégica do Pronatec que
prioriza a oferta de cursos técnicos em concomitância ao
ensino médio regular para alunos da rede pública,
possibilitando aos estudantes, ainda durante o curso, a
realização de estágios em empresas com carência de
profissionais especializados.

Continuidade no desenvolvimento das ações do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
que objetiva expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, por intermédio
das iniciativas Acordo de Gratuidade, Brasil
Profissionalizado, Rede e-Tec, Bolsa-Formação, Expansão da
Rede Federal e do MedioTec criado em 2016.

Resultados quantitativos ou qualitativos

PDDE - Educação Integral: Atendimento a 38.732 escolas, com 12,0 milhões de alunos,
beneficiados com recursos da ordem de R$ 804,4 milhões para realização de educação
integral, em 2017.
A operacionalização do Programa Mais Educação dá-se por meio de repasse de recursos,
pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados ao ressarcimento de
despesas de alimentação e transporte dos voluntários responsáveis pelo desenvolvimento
de atividades; para a aquisição de materiais de consumo e contratação e serviços. Em
2017, o Novo Mais Educação contou com a participação de 36.135 escolas e 3,9 milhões
de estudantes, com repasses de R$ 281 milhões diretamente às escolas.

Situação de implementação da
estratégia**

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Em 2017, o investimento nas iniciativas do Pronatec totalizou R$ 959 milhões,
3 - Em estágio intermediário de
alcançando a oferta de
implementação
515.565 matrículas em cursos técnicos e formação inicial e continuada (FIC), sendo:
306.997 matrículas de Bolsa-formação; 7.142 matrículas na Rede e-Tec; 128.998
matrículas na Rede Federal e 72.428 matrículas na iniciativa Brasil Profissionalizado.
Em relação à Bolsa-Formação, destaca-se o início das tratativas para o direcionamento da
oferta de vagas articuladas ao Mapa de Demandas do Mundo do Trabalho e Renda, de
maneira a tornar mais efetiva a inserção sócio-profissional dos egressos. Em 2017, foram
investidos R$ 242,8 milhões no âmbito das ações da Bolsa-Formação Pronatec, sendo
ofertadas o total de 306.997 matrículas, incluindo 74.297 do MedioTec e 196 mil do
Pronatec Oferta Voluntária. O MedioTec alinha-se ao Novo Ensino Médio e constitui-se
numa ação de aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes para alunos
regularmente matriculados no ensino médio regular das redes públicas estaduais e
distrital de educação e tem o objetivo de garantir que o estudante, após concluir essa
etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho e renda. Em 2017, foram
repassados R$ 130,2 milhões para execução do Mediotec e ofertadas 74.297 matrículas
em cursos técnicos de nível médio. Por meio do Pronatec Oferta Voluntária, que visa
ampliar a oferta gratuita de formação profissional, são ofertados cursos FIC ou
qualificação profissional e cursos técnicos subsequentes nas modalidades presencial e a
distância. A oferta é feita por instituições privadas de educação profissional e tecnológica
que se candidataram a ofertar os cursos de forma voluntária. Em 2017, foram realizadas
196 mil matrículas, das quais 195.243 em 84 cursos FIC, além de mais 757 matrículas em
15 cursos técnicos presenciais.
O MedioTec alinha-se ao Novo Ensino Médio e é executado em parceria com a Rede
5 - Implementada
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e as redes públicas estaduais
e distrital de educação, além das instituições privadas de ensino técnico de nível médio.
Constitui-se numa ação de aprimoramento da oferta de cursos técnicos concomitantes
para alunos regularmente matriculados no ensino médio regular das redes públicas
estaduais e distrital de educação e tem o objetivo de garantir que o estudante, após
concluir essa etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho e renda. Em
27
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Metas e Estratégias
concomitante e em articulação
com a rede pública de ensino;
6.7) atender às escolas do campo
e de comunidades indígenas e
quilombolas na oferta de
educação em tempo integral,
com base em consulta prévia e
informada, considerando-se as
peculiaridades locais;
6.8) garantir a educação em
tempo integral para pessoas com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação na
faixa etária de 4 (quatro) a 17
(dezessete) anos, assegurando
atendimento educacional
especializado complementar e
suplementar ofertado em salas
de recursos multifuncionais da
própria escola ou em instituições
especializadas;
6.9) adotar medidas para
otimizar o tempo de
permanência dos alunos na
escola, direcionando a expansão
da jornada para o efetivo
trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas
e culturais.

Meta 7: fomentar a qualidade
da educação básica em todas
as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a
atingir as seguintes médias
nacionais para o Ideb:
7.1) estabelecer e implantar,
mediante pactuação
interfederativa, diretrizes
pedagógicas para a educação
básica e a base nacional comum
dos currículos, com direitos e
objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos (as) alunos

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

A oferta de educação integral é de responsabilidade dos
sistemas de ensino. Para tanto as secretarias solicitam
assistência técnica ao MEC por meio do PAR / SIMEC que
está aberto para inserção de demandas.

As ações para garantia do AEE em todas as etapas e
modalidades da educação básica constam da META 4 do
PNE.

Resultados quantitativos ou qualitativos
2017, foram repassados R$ 130,2 milhões para execução do Mediotec e ofertadas 74.297
matrículas em cursos técnicos de nível médio.
PAR aberto, disponível à apresentação de demandas por assistência financeira pelas
secretarias de educação.

Várias ações da educação especial buscam a eliminação de barreiras físicas,
comunicacionais e atitudinais. O Programa Escola Acessível – PDDE
Estrutura/Acessibilidade contemplou 50.510 escolas até 2016. Em 2017, receberam
recursos desse Programa 4.714 novas escolas. O Programa Sala de Recursos
Multifuncionais disponibilizou, até 2016, materiais pedagógicos, recursos e
equipamentos de informática e tecnologia assistiva a 41.801 escolas. O novo ciclo do
Programa contemplará, em 2018, outras 5.312 escolas.

Situação de implementação da
estratégia**

2 - Em estágio inicial de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Programa Novo Mais Educação - criado pela Portaria MEC
A operacionalização do Programa Mais Educação dá-se por meio de repasse de recursos, 3 - Em estágio intermediário de
nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 5/2016, tem pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), destinados ao ressarcimento de
implementação
por objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa despesas de alimentação e transporte dos voluntários responsáveis pelo desenvolvimento
e Matemática no Ensino Fundamental e estimular a ampliação de atividades; para a aquisição de materiais de consumo e contratação e serviços. Em
da jornada por meio da realização de acompanhamento
2017, o Novo Mais Educação contou com a participação de 36.135 escolas e 3,9 milhões
pedagógico e do desenvolvimento de atividades nos campos
de estudantes, com repasses de R$ 281 milhões diretamente às escolas.
de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do
desempenho educacional mediante a complementação da
carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e
contraturno escolar.
Para monitoramento dessa meta foram elencados três indicadores: Indicador 7-A – Média nacional do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental (a meta é 5,2 para 2015; 5,5
para 2017; 5,7 para 2019 e 6,0 para 2021); Indicador 7B - Média nacional do Ideb nos anos finais do ensino fundamental (a meta é 4,7 para 2015; 5,0 para 2017; 5,2 para 2019 e 5,5
para 2021); e Indicador 7C – Média nacional do Ideb no ensino médio (a meta é 4,3 para 2015; 4,7 para 2017; 5,0 para 2019 e 5,2 para 2021).
De acordo com o “Resumo Técnico Resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2005-2015”, do Inep, o Ideb 2015 para os anos iniciais do ensino fundamental foi
5,5, superando a meta para aquele ano, que era 5,2. Entretanto para os anos finais do ensino fundamental, o Ideb ficou em 4,5 (abaixo da meta de 4,7) e para o ensino médio, o Ideb
2015 foi 3,7 (a meta era 4,3).
Em abril de 2017, foi entregue ao Conselho Nacional de
Educação (CNE) a versão final da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). O resultado das audiências públicas, em
forma de contribuição de diversos segmentos da sociedade,
serviu de subsídio para que o CNE elaborasse parecer e
projeto de resolução sobre a Base. Em dezembro de 2017, o
texto final da BNCC foi submetido à votação e aprovado pelo

Em abril de 2017, foi entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a versão final 3 - Em estágio intermediário de
da BNCC. O resultado das audiências públicas, em forma de contribuições de diversos
implementação
segmentos da sociedade, serviu de subsídio para que o CNE elaborasse parecer e projeto
de resolução sobre a Base. Em dezembro de 2017, o texto final da BNCC foi submetido à
votação e aprovado pelo Conselho, tendo sido homologado pelo Ministro no dia 20 de
dezembro. O Documento referente ao ensino médio está em elaboração e deverá ser
entregue ao CNE no primeiro semestre de 2018, já adaptado às diretrizes do Novo Ensino
Médio.
28

Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
(as) para cada ano do ensino
fundamental e médio, respeitada
a diversidade regional, estadual e
local;
7.2) assegurar que: a) no quinto
ano de vigência deste PNE, pelo
menos 70% (setenta por cento)
dos (as) alunos (as) do ensino
fundamental e do ensino médio
tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em
relação aos direitos e objetivos
de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 50% (cinquenta por
cento), pelo menos, o nível
desejável; b) no último ano de
vigência deste PNE, todos os
(as) estudantes do ensino
fundamental e do ensino médio
tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em
relação aos direitos e objetivos
de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 80% (oitenta por
cento), pelo menos, o nível
desejável;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
Conselho, tendo sido homologado pelo Ministro logo em
seguida.

i) Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) compromisso formal assumido pelos entes federados, para a
alfabetização de todas as crianças, no máximo até os oito anos
de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental;
ii) Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
(PNATE) - garante o acesso e a permanência nos
estabelecimentos escolares dos alunos da educação básica
pública residentes em área rural que utilizem transporte
escolar;
iii) Programa Caminho da Escola - renova e padroniza a frota
de veículos e embarcações de transporte escolar, garantido
segurança e qualidade e contribuindo para o acesso e
permanência dos alunos nas escolas da rede pública da
educação básica;
iv) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a
formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da
oferta da alimentação escolar e de ações de educação
alimentar e nutricional;
iv) Programa Caminho da Escola - renova e padroniza a frota
de veículos e embarcações de transporte escolar, garantido
segurança e qualidade e contribuindo para o acesso e
permanência dos alunos nas escolas da rede pública da
educação básica;
vii) PDDE Básico
v) Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - aquisição
e distribuição de livros didáticos a estudantes do ensino
fundamental e médio em todas modalidades de ensino;
vi) Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE),
distribuição de obras literárias e de apoio à prática da
educação básica para a formação dos acervos das bibliotecas
escolares;
vii) Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)
- promove o uso pedagógico das tecnologias de informação e
comunicação nas redes públicas de educação básica;
viii) Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) - promove a
instalação de infraestrutura de rede e suporte à conexão à
internet nas escolas públicas urbanas, ETec Brasil, UAB,
Núcleos de Tecnologia Estadual (NTE) e Núcleos de
Tecnologia Municipal (NTM). O PBLE possui gestão
conjunta entre a Agência Nacional de Telecomunicações

Resultados quantitativos ou qualitativos

PNLD: Em 2017, no âmbito do PNLD, foi empenhado R$ 1,72 bilhão para a aquisição e
distribuição de livros didáticos a estudantes do ensino fundamental e médio e àqueles da
educação de jovens e adultos (EJA) e de escolas do campo. A previsão é atender mais de
31 milhões de estudantes, totalizando mais de 154 milhões de livros distribuídos, para
utilização em 2018.
PNATE: Em 2017, o PNATE atendeu cerca de 4,3 milhões alunos com recursos da
ordem de R$ 574,2 milhões.
PNAE: beneficiando 41 milhões de estudantes matriculados na educação básica. R$
3,89 bilhões investidos. Cabe destacar, que em 2017, houve aumento nos valores per
capita, conforme Resolução CD/FNDE nº 01/2017, onde os estudantes dos ensinos
fundamental e médio passaram a receber 20% a mais, público que representa 71% dos
atendidos pelo PNAE, e as demais etapas um aumento médio de 7%.
Caminho da Escola: 1.354 ônibus sendo que todos são rurais e acessíveis - R$ 338,6
milhões empenhados;
PDDE Básico: Em 2017, cerca de 34,9 milhões de alunos da educação básica pública
foram beneficiados com R$ 892,5 milhões, repassados a 127,4 mil escolas distribuídas
em todas as regiões brasileiras, correspondentes à primeira e à segunda parcelas de 2017
dos recursos do PDDE Básico.
PNAIC: Em 2017, foram capacitados 595.475 profissionais da educação básica, sendo
274.013 professores alfabetizadores, 37.105 coordenadores pedagógicos e 13.510
formadores locais do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, 137.613 professores, 26.773
coordenadores pedagógicos e 7.816 formadores locais da pré-escola e 23.455
articuladores de escolas, 72.565 mediadores de aprendizagem e 2.625 formadores locais
do Programa Novo Mais Educação. O PNAIC conta com a adesão dos 26 estados e do
Distrito Federal e de 5.420 municípios. O programa disponibilizou, em 2017, um total de
R$ 24,4 milhões para custeio e mais R$ 55 milhões para pagamento de bolsas de estudos
e pesquisa.

Situação de implementação da
estratégia**

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
(Anatel), secretarias estaduais e municipais de educação e
FNDE.
7.3) constituir, em colaboração
Ampliação dos Painéis Educacionais de Estados e
entre a União, os Estados, o
Municípios, em que estão disponibilizadas informações de
Distrito Federal e os Municípios, aprendizagem, trajetória e contexto em que ocorre o processo
um conjunto nacional de
educacional (http://portal.inep.gov.br/web/guest/painelindicadores de avaliação
educacional).
institucional com base no perfil
do alunado e do corpo de
profissionais da educação, nas
condições de infraestrutura das
escolas, nos recursos
pedagógicos disponíveis, nas
características da gestão e em
outras dimensões relevantes,
considerando as especificidades
das modalidades de ensino;
7.4) induzir processo contínuo
de autoavaliação das escolas de
educação básica, por meio da
constituição de instrumentos de
avaliação que orientem as
dimensões a serem fortalecidas,
destacando-se a elaboração de
planejamento estratégico, a
melhoria contínua da qualidade
educacional, a formação
continuada dos (as) profissionais
da educação e o aprimoramento
da gestão democrática;
7.5) formalizar e executar os
Disponibilização da interface do Simec para a etapa inicial do
planos de ações articuladas
3º ciclo do Plano de Ações Articuladas (PAR) - instrumento
dando cumprimento às metas de de planejamento plurianual com a finalidade de auxiliar
qualidade estabelecidas para a
estados e municípios no planejamento de suas políticas de
educação básica pública e às
educação, proporcionando um canal de comunicação
estratégias de apoio técnico e
permanente entre estes entes e o MEC.
financeiro voltadas à melhoria
da gestão educacional, à
formação de professores e
professoras e profissionais de
serviços e apoio escolares, à
ampliação e ao desenvolvimento
de recursos pedagógicos e à
melhoria e expansão da
infraestrutura física da rede
escolar;
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

O Plano Nacional de Educação (PNE) preconiza sobre o Sistema Nacional de Avaliação 3 - Em estágio intermediário de
da Educação Básica, o qual deverá contemplar indicadores de rendimento escolar e de
implementação
avaliação institucional. Para a avaliação institucional, há elencados, entre outros fatores,
os “processos de gestão”. Em relação aos processos de gestão, realizaram-se, em 2017,
estudos técnicos para a construção de base de conhecimento e instrumento de
autoavaliação da Gestão de Unidades Escolares do Ensino Fundamental/Anos Iniciais, de
forma a identificar, mapear e construir referenciais de qualidade da gestão escolar.

1 - Implementação não iniciada

Para o atual ciclo 2016-2019, registra-se que 5.569 municípios e 26 estados e o Distrito
Federal se cadastraram no PAR. Em 2017, 4.580 municípios, 26 estados e o Distrito
Federal, concluíram a etapa de preparação, com levantamento de informações e o
preenchimento do diagnóstico de suas redes de ensino, e estão elaborando os seus planos
articulados, voltados para as dimensões da gestão educacional, formação de profissionais
da educação, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos
pedagógicos, para os próximos três anos.

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Metas e Estratégias

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

7.6) associar a prestação de
assistência técnica financeira à
fixação de metas intermediárias,
nos termos estabelecidos
conforme pactuação voluntária
entre os entes, priorizando
sistemas e redes de ensino com
Ideb abaixo da média nacional;
7.7) aprimorar continuamente os
instrumentos de avaliação da
qualidade do ensino fundamental
e médio, de forma a englobar o
ensino de ciências nos exames
aplicados nos anos finais do
ensino fundamental, e incorporar
o Exame Nacional do Ensino
Médio, assegurada a sua
universalização, ao sistema de
avaliação da educação básica,
bem como apoiar o uso dos
resultados das avaliações
nacionais pelas escolas e redes
de ensino para a melhoria de
seus processos e práticas
pedagógicas;
7.8) desenvolver indicadores
específicos de avaliação da
qualidade da educação especial,
bem como da qualidade da
educação bilíngue para surdos;

Aprimoramento dos instrumentos de avaliação: 1)
Providências iniciais para elaboração e pré-tesgaem dos
instrumentos de coleta de dados (testes) para avaliação das
áreas de Ciências;
Divulgação de Boletins para as escolas, Painéis Educacionais
para Estados e Municípios, Relatórios Nacionais e
Microdados.
Observação: Não há que se falar em universalização do
Enem, pois ele é um instrumento desenhado para seleção e
acesso ao Ensino Superior, não um instrumento para
avaliação da educação básica. O SAEB, este sim um
instrumento próprio para avaliação da Educação Básica, foi,
por sua vez, universalizado em 2017 para todas as escolas
públicas de ensino médio e para as privadas por adesão.

1) Providências iniciais para elaboração e pré-tesgaem dos
instrumentos de coleta de dados (questionários) para
avaliação da qualidade de oferta da educação oferecida a
estudantes com deficiência.
2) Previsão de aplicação de pré-testes: setembro de 2018.
3) Previsão de aplicação de instrumentos: 2019.
Disponibilização do diagnóstico do Plano de Ações
Articuladas (PAR) com a finalidade de auxiliar estados e
municípios no planejamento de suas políticas de educação,
com vistas a melhoria da qualidade da educação.

7.9) orientar as políticas das
redes e sistemas de ensino, de
forma a buscar atingir as metas
do Ideb, diminuindo a diferença
entre as escolas com os menores
índices e a média nacional,
garantindo equidade da
aprendizagem e reduzindo pela
metade, até o último ano de
vigência deste PNE, as
diferenças entre as médias dos
índices dos Estados, inclusive do
Distrito Federal, e dos
Municípios;
7.10) fixar, acompanhar e
Ocorre desde a década de 1990, com o surgimento do SAEB.
divulgar bienalmente os
Desde então os instrumentos de avaliação e indicadores vem

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**
0 - Não há como se manifestar

Em 2017, deu-se início à disseminação dos resultados da Avaliação Nacional da
2 - Em estágio inicial de
Alfabetização (ANA), aplicada em 2016. Os resultados foram apresentados na forma de
implementação
Boletim da Escola; Painel Educacional, para gestores estaduais e municipais; e
microdados, para pesquisadores e sociedade em geral. O Boletim Escolar da ANA 2016
apresentou informações sobre, entre outras: o quantitativo de alunos participantes da
escola e a taxa de participação no teste; a distribuição percentual dos alunos na escala de
proficiência; as médias de proficiências por série e disciplina nos diferentes estratos; e os
resultados de um perfil de escolas similares. O Relatório 2016 será publicado no início do
ano letivo de 2018 para subsidiar as ações dos gestores escolares. Além disso, houve o
incremento de dados no Painel Educacional, sistema que visa apresentar informações
consolidadas sobre o cenário educacional para estados e municípios. Já os microdados
permitem que gestores, pesquisadores, instituições e interessados na área da educação
possam realizar diagnósticos, estudos e pesquisas que subsidiem o planejamento e a
proposição de ações no âmbito escolar e das redes de ensino. Os dados também
possibilitam a formulação e a avaliação de políticas públicas educacionais, visando
contribuir com a melhoria da qualidade, equidade e eficiência da educação básica.
1 - Implementação não iniciada
_

Para o atual ciclo 2016-2019, registra-se que 5.569 municípios e 26 estados e o Distrito
Federal se cadastraram no PAR. Em 2017, 4.580 municípios, 26 estados e o Distrito
Federal, concluíram a etapa de preparação, com levantamento de informações e o
preenchimento do diagnóstico de suas redes de ensino, e estão elaborando os seus planos
articulados, voltados para as dimensões da gestão educacional, formação de profissionais
da educação, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos
pedagógicos, para os próximos três anos.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Em 2017 foi encaminhada a publicação do Relatório Saeb (Aneb-Anresc) 2005-2015,
cujo objetivo é apresentar aos gestores educacionais e demais públicos interessados um

5 - Implementada
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
resultados pedagógicos dos
sendo criados e aprimorados, a exemplo do IDEB e do INSE
indicadores do sistema nacional (Indicador de Nível Socioeconômico). Essas informações são
de avaliação da educação básica públicas e estão disponíveis no Portal do INEP
e do Ideb, relativos às escolas, às (http://portal.inep.gov.br/web/guest/dados). Outros
redes públicas de educação
indicadores estão sendo elaborados.
básica e aos sistemas de ensino
da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos
Municípios, assegurando a
contextualização desses
resultados, com relação a
indicadores sociais relevantes,
como os de nível
socioeconômico das famílias dos
(as) alunos (as), e a
transparência e o acesso público
às informações técnicas de
concepção e operação do sistema
de avaliação;
7.11) melhorar o desempenho
i) Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) dos alunos da educação básica
compromisso formal assumido pelos entes federados, para a
nas avaliações da aprendizagem alfabetização de todas as crianças, no máximo até os oito anos
no Programa Internacional de
de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental;
Avaliação de Estudantes - PISA, ii) Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
tomado como instrumento
(PNATE) - garante o acesso e a permanência nos
externo de referência,
estabelecimentos escolares dos alunos da educação básica
internacionalmente reconhecido, pública residentes em área rural que utilizem transporte
de acordo com as seguintes
escolar;
projeções:
iii) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a
formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da
oferta da alimentação escolar e de ações de educação
alimentar e nutricional;
iv) Programa Caminho da Escola - renova e padroniza a frota
de veículos e embarcações de transporte escolar, garantido
segurança e qualidade e contribuindo para o acesso e
permanência dos alunos nas escolas da rede pública da
educação básica;
v) Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - aquisição
e distribuição de livros didáticos a estudantes do ensino
fundamental e médio em todas modalidades de ensino;
vi) Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE),
distribuíção de obras literárias e de apoio à prática da
educação básica para a formação dos acervos das bibliotecas
escolares;
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

panorama da última década sobre o Saeb. O Relatório versa sobre aspectos
metodológicos da avaliação, apresentando seus marcos normativos ao longo da década;
composição dos instrumentos aplicados, com suas respectivas matrizes de referência;
procedimentos utilizados para correção e interpretação pedagógica de resultados; e as
formas de divulgação dos resultados. Traz também os resultados propriamente ditos ao
longo do período, com recortes de etapa, disciplina, localização, dependência
administrativa, correlação com índice socioeconômico das escolas e outros dados
contextuais.

Em 2017, no âmbito do PNAIC, foram capacitados 595.475 profissionais da educação
3 - Em estágio intermediário de
básica. O PNAIC conta com a adesão dos 26 estados e do Distrito Federal e de 5.420
implementação
municípios. O programa disponibilizou, em 2017, um total de R$ 24,4 milhões para
custeio e mais R$ 55 milhões para pagamento de bolsas de estudos e pesquisa.
O PNATE, em 2017, atendeu cerca de 4,28 milhões alunos com recursos da ordem de R$
574,24 milhões.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que atende alunos da educação
básica nas etapas educação infantil, ensinos fundamental e médio e nas modalidades
indígena, quilombola, atendimento educacional especializado e educação de jovens e
adultos, matriculados em escolas públicas, filantrópicas, comunitárias e confessionais,
bem como aqueles matriculados nas escolas federais. Por meio de transferência de
recursos em caráter suplementar aos entes federados, no período de 2017, foram
destinados R$ 3,89 bilhões para atender, em média, 41 milhões de estudantes da
educação básica.
Em 2017, no âmbito do PNLD, foi empenhado R$ 1,72 bilhão para a aquisição e
distribuição de livros didáticos a estudantes do ensino fundamental e médio e àqueles da
educação de jovens e adultos (EJA) e de escolas do campo. A previsão é atender mais de
31 milhões de estudantes, totalizando mais de 154 milhões de livros distribuídos, para
utilização em 2018.
A fim de promover a diversidade nas estratégias aplicadas ao uso pedagógico das
tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem em sala
de aula, foram empenhados cerca de R$ 7,93 milhões para a aquisição de tablets,
computadores e notebooks no âmbito do Proinfo. Além disso, aproximadamente 2 mil
unidades educacionais, estaduais e municipais, se beneficiaram com a ativação de 3.886
tablets educacionais, adquiridos para uso dos professores e alunos da educação básica de
escolas públicas.
O PBLE, em 2017, registrou 62.202 pontos de conexão, beneficiando mais de 30 milhões
de alunos e aproximadamente 1,5 milhão de professores. No âmbito das escolas rurais, o
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Metas e Estratégias

7.12) incentivar o
desenvolvimento, selecionar,
certificar e divulgar tecnologias
educacionais para a educação
infantil, o ensino fundamental e
o ensino médio e incentivar
práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a melhoria do
fluxo escolar e a aprendizagem,
assegurada a diversidade de
métodos e propostas
pedagógicas, com preferência
para softwares livres e recursos
educacionais abertos, bem como
o acompanhamento dos
resultados nos sistemas de
ensino em que forem aplicadas;
7.13) garantir transporte gratuito
para todos (as) os (as) estudantes
da educação do campo na faixa
etária da educação escolar
obrigatória, mediante renovação
e padronização integral da frota
de veículos, de acordo com
especificações definidas pelo
Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO, e
financiamento compartilhado,
com participação da União
proporcional às necessidades dos
entes federados, visando a
reduzir a evasão escolar e o
tempo médio de deslocamento a
partir de cada situação local;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
vii) Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)
- promove o uso pedagógico das tecnologias de informação e
comunicação nas redes públicas de educação básica;
viii) Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE) - promove a
instalação de infraestrutura de rede e suporte à conexão à
internet nas escolas públicas urbanas, ETec Brasil, UAB,
Núcleos de Tecnologia Estadual (NTE) e Núcleos de
Tecnologia Municipal (NTM). O PBLE possui gestão
conjunta entre a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), secretarias estaduais e municipais de educação e
FNDE.
Foi criada Iniciativa, no contexto do PAR 2016-2019, com o
objetivo de prestar apoio financeiro aos estados, municípios e
ao Distrito Federal para a realização de estudos e pesquisas
sobre práticas pedagógicas inclusivas.
Encontra-se em processo, a elaboração do Guia de
Tecnologias Educacionais que estabelece critérios para
apresentação de tecnologias educacionais, em um catálogo
virtual que terá, de modo inédito, o critério da acessibilidade
como pré-requisito para tecnologias a serem adquiridas pelos
sistemas de ensino, favorecendo os processos de ensino,
aprendizagem e de gestão que contarão com um rol de
tecnologias educacionais validadas pelo Ministério da
Educação.

i) Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
(PNATE) - garante o acesso e a permanência nos
estabelecimentos escolares dos alunos da educação básica
pública residentes em área rural que utilizem transporte
escolar;
ii) Programa Caminho da Escola - renova e padroniza a frota
de veículos e embarcações de transporte escolar, garantido
segurança e qualidade e contribuindo para o acesso e
permanência dos alunos nas escolas da rede pública da
educação básica.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Programa atuou de forma colaborativa ao Projeto de Conectividade Rural da Anatel, cujo
objetivo é fornecer internet com tecnologia 4G a todas as escolas públicas rurais que
possuam energia elétrica, algum tipo de recurso tecnológico e que estejam dentro de um
raio de até 30 km da sede do município.

Realização da primeira Audiência Pública Nº 01/2017 - Guia de Tecnologias
Educacionais de 2018, em 21/12/2017.

2 - Em estágio inicial de
implementação

No que concerne ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE),
objetivou-se garantir o acesso e a permanência, nos estabelecimentos escolares, dos
alunos da educação básica pública residentes em área rural que utilizem transporte
escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, sem necessidade de
convênio ou outro instrumento congênere, aos estados, Distrito Federal e municípios. Os
recursos transferidos devem ser utilizados na manutenção da frota ou na terceirização do
serviço de transporte escolar utilizado pela entidade executora. Em 2017, o PNATE
atendeu cerca de 4,3 milhões alunos com recursos da ordem de R$ 574,2 milhões.
Em 2017, no âmbito do Programa Caminho da Escola, foram destinados pelo FNDE R$
388,6 milhões para a aquisição de 1.354 ônibus com requisitos de acessibilidades, sendo
que: a) a Região Centro-Oeste foi contemplada com 138 ônibus; b) a Região Nordeste,
com 442 ônibus; c) a Região Norte, com 31 ônibus; d) a Região Sudeste, com 328
ônibus; e) a Região Sul, com 415 ônibus. Vale ressaltar também que, em 2017, houve
aquisições de veículos por meio de recursos próprios dos entes federados, além dos
créditos orçamentários originários do FNDE. Assim, considerando as duas fontes de
financiamento, no total de R$ 555,8 milhões, 987 municípios foram contemplados para
aquisição de 2.080 ônibus.

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Metas e Estratégias
7.14) desenvolver pesquisas de
modelos alternativos de
atendimento escolar para a
população do campo que
considerem as especificidades
locais e as boas práticas
nacionais e internacionais;
7.15) universalizar, até o quinto
ano de vigência deste PNE, o
acesso à rede mundial de
computadores em banda larga de
alta velocidade e triplicar, até o
final da década, a relação
computador/aluno (a) nas
escolas da rede pública de
educação básica, promovendo a
utilização pedagógica das
tecnologias da informação e da
comunicação;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
Articulação para contemplar nos editais de diferentes
Formulação de linhas de pesquisa para o PROEXT / SESU. Sugestão de inserção de
programas os temas de interesse das modalidades de educação campos de interesse da educação escolar do campo, quilombola e indígena nos
do campo, indígenas e quilombolas.
instrumentos do Censo Escolar de 2018 - INEP.

O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) desenvolve
programas com vistas a universalizar o acesso à rede mundial
de computadores em banda larga, como o Proinfo e o
programa Banda Larga nas Escolas (PBLE). No âmbito do
Proinfo são desenvolvidas ações que visam promover a
diversidade nas estratégias aplicadas ao uso pedagógico das
tecnologias de informação e comunicação no processo de
ensino-aprendizagem em sala de aula.
O PBLE promove a instalação de infraestrutura de rede e
suporte para conexão à internet nas escolas públicas urbanas,
E-Tec Brasil, Universidade Aberta do Brasil (UAB), Núcleos
de Tecnologia Estadual (NTE) e Núcleos de Tecnologia
Municipal (NTM).
Além disso, o Governo Federal lançou em 2017 o Programa
de Inovação Educação Conectada que tem como foco apoiar a
universalização do acesso à internet em alta velocidade e
fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na
educação básica, visando a conjugar esforços entre órgãos e
entidades da União, estados, Distrito Federal, municípios,
escolas, setor empresarial e sociedade civil para assegurar as
condições necessárias para a inserção da tecnologia como
ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas públicas
de educação básica.
7.16) apoiar técnica e
PDDE Básico - Manutenção e ampliação do Programa
financeiramente a gestão escolar Dinheiro Direto na Escola - PDDE, tem por finalidade prestar
mediante transferência direta de assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas
recursos financeiros à escola,
públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e
garantindo a participação da
do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial
comunidade escolar no
mantidas por entidades sem fins lucrativos e objetiva a
planejamento e na aplicação dos melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o
recursos, visando à ampliação da reforço da autogestão escolar nos planos financeiro,
transparência e ao efetivo
administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices
desenvolvimento da gestão
de desempenho da educação básica.
democrática;
Os recursos do programa destinam-se à cobertura de despesas
de custeio, manutenção e pequenos investimentos que
concorrem para o funcionamento e melhoria da infraestrutura
física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino, devendo
ser empregados, entre outros, na aquisição de material
permanente; na realização de pequenos reparos, adequações e

A fim de promover a diversidade nas estratégias aplicadas ao uso pedagógico das
tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem em sala
de aula, foram empenhados cerca de R$ 7,93 milhões para a aquisição de tablets,
computadores e notebooks no âmbito do Proinfo. Além disso, aproximadamente 2 mil
unidades educacionais, estaduais e municipais, se beneficiaram com a ativação de 3.886
tablets educacionais, adquiridos para uso dos professores e alunos da educação básica de
escolas públicas. Também em 2017, foi realizada a prospecção para aquisição de
equipamentos de Robótica Educacional, com a finalidade de atender estudantes da
educação básica das redes públicas de ensino em todo Brasil.
O Programa Banda Larga nas Escolas registrou 62.202 pontos de conexão, beneficiando
mais de 30 milhões de alunos e aproximadamente 1,5 milhão de professores. No âmbito
das escolas rurais, o Programa atuou de forma colaborativa ao Projeto de Conectividade
Rural da Anatel, cujo objetivo é fornecer internet com tecnologia 4G a todas as escolas
públicas rurais que possuam energia elétrica, algum tipo de recurso tecnológico e que
estejam dentro de um raio de até 30 km da sede do município. Desde sua concepção, em
2012, a iniciativa atendeu cerca de 29 mil entidades de ensino.

Situação de implementação da
estratégia**
2 - Em estágio inicial de
implementação

4 - Em estágio avançado de
implementação

Em 2017, cerca de 34,9 milhões de alunos da educação básica pública foram
4 - Em estágio avançado de
beneficiados com R$ 892,5 milhões, repassados a 127,4 mil escolas distribuídas em todas implementação
as regiões brasileiras, correspondentes à primeira e à segunda parcelas de 2017 dos
recursos do PDDE Básico. Foram contemplados, também, com o PDDE, 1.067 escolas
de educação especial privadas, mantidas por entidades privadas sem fins lucrativos, às
quais foram repassados R$ 6,37 milhões, beneficiando 89 mil alunos de educação
especial.
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria
da estrutura física da unidade escolar; na aquisição de
material de consumo; na avaliação de aprendizagem; na
implementação de projeto pedagógico.
7.17) ampliar programas e
i) O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) por
aprofundar ações de atendimento meio de transferência de recursos em caráter suplementar
ao (à) aluno (a), em todas as
permite a oferta de alimentação escolar e de ações de
etapas da educação básica, por
educação alimentar e nutricional, que buscam contribuir para
meio de programas
o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o
suplementares de material
rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos
didático-escolar, transporte,
alimentares saudáveis. O Programa atende alunos da
alimentação e assistência à
educação básica nas etapas educação infantil, ensinos
saúde;
fundamental e médio e nas modalidades indígena,
quilombola, atendimento educacional especializado e
educação de jovens e adultos, matriculados em escolas
públicas, filantrópicas, comunitárias e confessionais, bem
como aqueles matriculados nas escolas federais.
ii) O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
(PNATE) tem como objetivo garantir o acesso e a
permanência, nos estabelecimentos escolares, dos alunos da
educação básica pública residentes em área rural que utilizem
transporte escolar, por meio de assistência financeira, em
caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e
municípios.
iii) O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi
reformulado pelo Decreto nº 9.099/2017, que unificou os
programas do livro e expandiu o escopo do programa, abrindo
possibilidade de inclusão de outros materiais de apoio à
prática educativa: obras didáticas e literárias, de uso
individual e coletivo, acervos para bibliotecas, obras
pedagógicas, softwares e jogos educacionais, materiais de
reforço e correção de fluxo, materiais de formação e materiais
destinados à gestão escolar, entre outros. Além disso, incluiu
a etapa Educação Infantil no Programa e instituiu mudanças
no processo de avaliação pedagógica.
iv) PNLD/Campo - Livros direcionados a estudantes do 1º ao
5º ano de escolas situadas em zonas rurais das redes
beneficiárias;
v) PNLD/EJA - atende com livros específicos estudantes da
Educação de Jovens e Adultos.
Metas e Estratégias

7.18) assegurar a todas as
escolas públicas de educação
básica o acesso a energia
elétrica, abastecimento de água
tratada, esgotamento sanitário e
manejo dos resíduos sólidos,

Em 2016, foi instituído o Programa de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral (EMTI), com foco na ampliação da oferta de
educação em tempo integral (de no mínimo 9 horas diárias)
para estudantes do ensino médio e a oferta de currículos
flexíveis.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

PNAE: beneficiando 41 milhões de estudantes matriculados na educação básica. R$ 3,89 4 - Em estágio avançado de
bilhões investidos. Cabe destacar, que em 2017, houve aumento nos valores per capita,
implementação
conforme Resolução CD/FNDE nº 01/2017, onde os estudantes dos ensinos fundamental
e médio passaram a receber 20% a mais, público que representa 71% dos atendidos pelo
PNAE, e as demais etapas um aumento médio de 7%.
PNATE: Em 2017, o PNATE atendeu cerca de 4,3 milhões alunos com recursos da
ordem de R$ 574,2 milhões.
Caminho da Escola: 1.354 ônibus sendo que todos são rurais e acessíveis - R$ 338,6
milhões empenhados.
PNLD: Em 2017, foi empenhado R$ 1,72 bilhão para a aquisição e distribuição de livros
didáticos a estudantes do ensino fundamental e médio e àqueles da educação de jovens e
adultos (EJA) e de escolas do campo. A previsão é atender mais de 31 milhões de
estudantes, totalizando mais de 154 milhões de livros distribuídos, para utilização em
2018.
PNLD/Campo: Foram adquiridos 7,2 milhões de livros do PNLD Campo, que serão
distribuídos em 2018, atendendo 2,3 milhões de estudantes em 56 mil escolas do campo.
Em 2017, no âmbito do PDDE Campo, houve o empenho de recursos de capital no valor
de R$ 6,8 milhões, destinados a 1.677 escolas do campo que atendem a 294,8 mil alunos.
Do PDDE Água na Escola, foram empenhados em recursos de capital R$ 1,5 milhões
para 290 escolas do campo que atendem 28 mil alunos.
PNLD/EJA: foram adquiridos 4,9 milhões de livros para 2,7 milhões de estudantes de 29
mil escolas dessa modalidade de ensino fundamental e médio.
PDDE - Em 2017, cerca de 34,9 milhões de alunos da educação básica pública foram
beneficiados com R$ 892,5 milhões, repassados a 127,4 mil escolas distribuídas em todas
as regiões brasileiras, correspondentes à primeira e à segunda parcelas de 2017 dos
recursos do PDDE Básico. Foram contemplados, também, com o PDDE, 1.067 escolas
de educação especial privadas, mantidas por entidades privadas sem fins lucrativos, às
quais foram repassados R$ 6,37 milhões, beneficiando 89 mil alunos de educação
especial

A execução do Programa EMTI iniciou-se em 2017, contando com a adesão das 27
unidades da Federação, 516 escolas participantes e 105 mil matrículas efetivadas no
ensino médio em tempo integral, sendo repassados R$ 369,18 milhões para garantir o
apoio às ações do Programa.

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Metas e Estratégias
garantir o acesso dos alunos a
espaços para a prática esportiva,
a bens culturais e artísticos e a
equipamentos e laboratórios de
ciências e, em cada edifício
escolar, garantir a acessibilidade
às pessoas com deficiência;
7.19) institucionalizar e manter,
em regime de colaboração,
programa nacional de
reestruturação e aquisição de
equipamentos para escolas
públicas, visando à equalização
regional das oportunidades
educacionais;

7.20) prover equipamentos e
recursos tecnológicos digitais
para a utilização pedagógica no
ambiente escolar a todas as
escolas públicas da educação
básica, criando, inclusive,
mecanismos para implementação
das condições necessárias para a
universalização das bibliotecas
nas instituições educacionais,
com acesso a redes digitais de
computadores, inclusive a
internet;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

O Governo Federal, por meio do Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) repassa
recursos aos entes federados para a construção de unidades de
educação infantil padronizadas, bem como para a aquisição
dos mobiliários e equipamentos fundamentais para o
funcionamento dessas unidades. O Governo Federal realiza
também o repasse de recursos destinados a infraestrutura de
educação infantil por meio do Plano de Ações Articuladas
(PAR).
O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é outra ação
do Governo Federal que visa a melhoria da infraestrutura
física e pedagógica mediante transferência direta de recursos
para as escolas de educação básica. Os recursos do programa
destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e
pequenos investimentos que concorrem para o funcionamento
e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos
estabelecimentos de ensino, devendo ser empregados, entre
outros, na aquisição de material permanente; na realização de
pequenos reparos, adequações e serviços necessários à
manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da
unidade escolar; na aquisição de material de consumo; na
avaliação de aprendizagem; na implementação de projeto
pedagógico.
i) Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo);
ii)Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE); iii) Conexão
de dados gratuita (acesso à internet) para escolas rurais; e iv)
Programa de Inovação Escola Conect@da

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

O Programa Ensino Médio Inovador também tem como um de seus objetivos ampliar o
4 - Em estágio avançado de
tempo dos estudantes na escola, promovendo a formação integral dos jovens com a oferta implementação
de atividades que tornem o currículo mais dinâmico e flexível, tendo como base as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e o Novo Ensino Médio. A 5ª
edição do Programa lançada em 2016, para execução em 2017, foi reformulada para se
adequar as alterações apresentadas pela Lei nº 13.415/2017, prevendo um adicional de
10% nos recursos para atendimento das escolas rurais ou com nível socioeconômico
baixo. A execução do programa em 2017 contou com a adesão das 27 secretarias de
estado da educação, permitindo a participação de 8.476 escolas e 3,1 mil estudantes do
ensino médio, sendo 381,7 mil estudantes inseridos nos critérios de Índice de Nível
Socioeconômico (INSE) baixo, muito baixo ou escola em meio rural. O programa
contou, em 2017, com investimentos de R$ 343,5 milhões.

Proinfo: Em 2017 foram destinados R$ 7,93 milhões de reais para aquisição de tablets,
computadores e notebooks. Além disso, foi realizada a ativação de 3.886 tablets
educacionais em 2 mil unidades de ensino municipais e estaduais. Também foi
disponibilizado o sistema operacional Linux Educacional (LE6), projetado para oferecer
aos seus usuários um ambiente agradável e de fácil utilização, oferecendo uma série de
recursos de interface e interação, como aplicativos, integração com o Portal MEC e
ferramenta para gerência de laboratório. A fim de promover a equidade e inclusão de
alunos com necessidades especiais, foi dado apoio na prospecção de recursos
tecnológicos para as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM).
Foi lançada a Plataforma Web de Distribuição de Conteúdos Educacionais Digitais com
o apoio do FNDE.
Foi realizada ainda prospecção para aquisição de robótica educacional, com a finalidade
de atender estudantes da educação básica das redes públicas de ensino em todo Brasil.
PBLE: 62.202 entidades de ensino conectadas, beneficiando cerca de 30 milhões de
alunos e aproximadamente 1,5 milhão de professores.
Conexão de dados escolas rurais: atendeu, até o momento, cerca de 29 mil entidades de

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

ensino.
Educação Conectada: O Programa de Inovação Escola Conect@da lançado pelo MEC,
por meio do Decreto nº9.204/2017, visa apoiar a universalização do acesso à internet em
alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.
Em 2017, foi realizado o apoio técnico na definição da política.
7.21) a União, em regime de
colaboração com os entes
federados subnacionais,
estabelecerá, no prazo de 2
(dois) anos contados da
publicação desta Lei, parâmetros
mínimos de qualidade dos
serviços da educação básica, a
serem utilizados como referência
para infraestrutura das escolas,
recursos pedagógicos, entre
outros insumos relevantes, bem
como instrumento para adoção
de medidas para a melhoria da
qualidade do ensino;
7.22) informatizar integralmente
a gestão das escolas públicas e
das secretarias de educação dos
Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, bem como
manter programa nacional de
formação inicial e continuada
para o pessoal técnico das
secretarias de educação;
7.23) garantir políticas de
combate à violência na escola,
inclusive pelo desenvolvimento
de ações destinadas à
capacitação de educadores para
detecção dos sinais de suas
causas, como a violência
doméstica e sexual, favorecendo
a adoção das providências
adequadas para promover a
construção da cultura de paz e
um ambiente escolar dotado de
segurança para a comunidade;

0 - Não há como se manifestar

0 - Não há como se manifestar

i) Manutenção dos cursos "Prevenção do Uso de Drogas para
Educadores de Escolas Públicas" e "Juventudes, Sexualidade
e Prevenção das DST/Aids" do Programa Saúde na Escola,
para a formação de educadores de escolas públicas, inscritos
no ciclo 2014/2015, via SisFor. Em 2016 houve o
acompanhamento e o pagamento de bolsas dos cursos em
execução.
ii) Publicação da Resolução nº 3, de 13 de maio de 2016, com
as Diretrizes Nacionais para o Atendimento Escolar de
Adolescentes e Jovens em Cumprimento de Medidas
Socioeducativas, visando qualificar a oferta educacional
voltada aos adolescentes e jovens atendidos e egressos dos
programas de atendimento socioeducativo.
iii) Formação Continuada em Direitos Humanos e
Diversidade;
iv) Plataforma de Educação em Direitos Humanos e
Diversidade para a Educação Básica;
v) Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à

A adesão 2017/2018 do Programa Saúde na Escola conta, atualmente, com 5.040
municípios, alcançando aproximadamente 85 mil escolas.
Formação Continuada em Direitos Humanos e Diversidade. Em 2017, foram
selecionados e iniciados 04 projetos que juntos irão capacitar 1.000 profissionais da
educação (professores e gestores) nas temáticas de "Direitos Humanos e Diversidade " e
"Bullying, violência, preconceito e discriminação na escola".
Plataforma de Educação em Direitos Humanos e Diversidade para a Educação Básica:
Em fase de finalização, a plataforma disponibilizará os módulos formativos dos cursos
ofertados e ainda um acervo de materiais produzidos pelo MEC e instituições parceiras,
como cartilhas, livros, videos games e outras mídias. Na plataforma, estes conteúdos
poderão fomentar atividades para a promoção da cultura da paz e dos direitos humanos
para docentes, estudantes e comunidade escolar em geral.
Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos
Direitos Humanos: Embora seja relacionada à educação superior, esta iniciativa conjunta
do MEC com o MDH tem conexão com a Educação Básica. Atualmente 327 instituições
de ensino superior, públicas e privadas, já aderiram ao Pacto. Muitas destas instituições
ofertam formação inicial e continuada para professores da educação básica e estão
reforçando nestes projetos a temática da educação em direitos humanos.

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Metas e Estratégias

7.24) implementar políticas de
inclusão e permanência na
escola para adolescentes e
jovens que se encontram em
regime de liberdade assistida e
em situação de rua, assegurando
os princípios da Lei no 8.069, de
13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente;
7.25) garantir nos currículos
escolares conteúdos sobre a
história e as culturas afrobrasileira e indígenas e
implementar ações educacionais,
nos termos das Leis nos 10.639,
de 9 de janeiro de 2003,
e 11.645, de 10 de março de
2008, assegurando-se a
implementação das respectivas
diretrizes curriculares nacionais,
por meio de ações colaborativas
com fóruns de educação para a
diversidade étnico-racial,
conselhos escolares, equipes
pedagógicas e a sociedade civil;
7.26) consolidar a educação
escolar no campo de populações
tradicionais, de populações
itinerantes e de comunidades
indígenas e quilombolas,
respeitando a articulação entre
os ambientes escolares e
comunitários e garantindo: o
desenvolvimento sustentável e
preservação da identidade
cultural; a participação da
comunidade na definição do
modelo de organização
pedagógica e de gestão das
instituições, consideradas as
práticas socioculturais e as
formas particulares de
organização do tempo; a oferta
bilíngue na educação infantil e
nos anos iniciais do ensino

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos;

Resultados quantitativos ou qualitativos

Contratação de estudo acerca da trajetória escolar dos
adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas
nas unidades de internação. O objetivo é realizar um
diagnóstico para referenciar a formulação de políticas e ações
que favoreçam a inclusão escolar
(acesso/permanência/sucesso) deste segmento.

A meta é desenvolvida por meio da formação continuada de
profissionais da educação, seja apoiando as Instituições de
Educação Superior (RENAFOR), seja por meio de assistência
técnica às secretarias de educação no âmbito do PAR com
iniciativas destinadas à formação para a implementação do
Artigo 26-A da LDB sobre o ensino da história e cultura dos
afro-brasileiros, da África e dos africanos e da história e
culturas dos povos indígenas.
Cursos de Licenciatura Intercultural Indígena e de
Licenciaturas em Educação do Campo alteraram seus projetos
político-pedagógicos em função da implementação do artigo
26-A da LDB. Os conteúdos foram normatizados pelo
Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CP nº
01/2004 e Parecer CNE/CEB nº 14/2015) para a abordagem
curricular do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,
Africana e Indígena.
Implementada por meio de ações de formação de
profissionais da educação básica para a implementação das
Diretrizes Curriculares Nacionais para as Modalidades da
Educação do Campo, Quilombola do Conselho Nacional de
Educação, em parceria com as universidades públicas e
secretarias de educação.
Ação Saberes Indígenas na Escola - destinada a professores
indígenas atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental,
com foco no letramento e nos conhecimentos indígenas;
Ação Escola da Terra - visa à formação continuada de
professores das escolas do campo e quilombolas que atuam
com classes multisseriadas;
Formação em Educação Escolar Quilombola

Situação de implementação da
estratégia**

1 - Implementação não iniciada

Durante o ano de 2017, a temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais recebeu
especial atenção do MEC que, em articulação com a Secretaria de Promoção da
Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos, a Fundação Cultural Palmares e o
Conselho Nacional de Educação, desenvolveu, sobretudo, atividades de orientação aos
sistemas de ensino para o cumprimento do Artigo 26-A da LDB. Nesse contexto,
ocorreram debates sobre a Base Nacional Comum Curricular, para garantir a inserção de
conteúdos voltados para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e de
combate ao racismo na escola, bem como da educação escolar quilombola como
modalidade da educação básica.
Quanto à educação para as relações étnico-raciais e promoção da cultura, houve vagas
para formação continuada de professores e gestores e aquisição de material didático
específico (PNLD Campo). Em 2017, ofertaram-se 450 novas vagas em cursos sobre a
temática da educação para as relações étnico-raciais oferecidos por instituições federais
de ensino superior e ações de articulação e orientação junto aos gestores dos sistemas de
ensino quanto à implementação
das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais.
Com relação à educação escolar quilombola, foi realizada em maio de 2017 a II Web
Conferência de Educação Escolar Quilombola, quando se discutiu a participação das
lideranças quilombolas na elaboração, análise e monitoramento da implementação das
políticas públicas voltadas para essas comunidades, a formação continuada de
professores e o fechamento de escolas do campo, quilombolas e indígenas. Em 2017,
também teve início o Projeto Kalunga com o objetivo de articular a implementação das
DCNs da Educação Escolar Quilombola em 5 municípios dos estados de Goiás e
Tocantins, abrangidos pelo território da comunidade remanescente de quilombo Kalunga.
Para a educação escolar indígena, em 2017 foram realizadas etapas da II Conferência
Nacional de Educação Escolar Indígena. Com a II CONEEI, o MEC atende à
reivindicação dos representantes indígenas na Comissão Nacional de Educação Escolar
Indígena (CNEEI) e do movimento social de realizar uma ampla avaliação da política
nacional e deliberar proposições para seu aperfeiçoamento. De forma geral, as ações de
formação continuada de professores em educação escolar quilombola, educação escolar
indígena, educação do campo, e para a temática da educação para as relações étnicoraciais trazem propostas pedagógicas alinhadas às realidades e expectativas dessas
populações e às inovações pedagógicas contidas no art. 26-A da LDB. A seguir são
apresentados alguns resultados dessas ações em 2017:
a) Educação Escolar Indígena – Ação Saberes Indígenas na Escola: 5.234 professores
atendidos, sendo que 4.903 foram certificados com a conclusão do curso;

3 - Em estágio intermediário de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Metas e Estratégias
fundamental, em língua materna
das comunidades indígenas e em
língua portuguesa; a
reestruturação e a aquisição de
equipamentos; a oferta de
programa para a formação inicial
e continuada de profissionais da
educação; e o atendimento em
educação especial;
7.27) desenvolver currículos e
propostas pedagógicas
específicas para educação
escolar para as escolas do campo
e para as comunidades indígenas
e quilombolas, incluindo os
conteúdos culturais
correspondentes às respectivas
comunidades e considerando o
fortalecimento das práticas
socioculturais e da língua
materna de cada comunidade
indígena, produzindo e
disponibilizando materiais
didáticos específicos, inclusive
para os (as) alunos (as) com
deficiência;

7.28) mobilizar as famílias e
setores da sociedade civil,
articulando a educação formal
com experiências de educação
popular e cidadã, com os
propósitos de que a educação
seja assumida como
responsabilidade de todos e de

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

b) Educação do Campo: 400 professores participaram do curso de Aperfeiçoamento em
Educação do Campo. Na ação Escola da Terra, 3.500 novas vagas foram ofertadas a
professores de escolas multisseriadas e quilombolas em 2017, em 16 instituições de
ensino superior, e 5.295 professores concluíram a formação iniciada em exercícios
anteriores;
c) Educação das relações étnico-raciais: 450 professores foram atendidos em cursos de
aperfeiçoamento com carga horária de 210 horas;
d) Educação escolar quilombola: 200 professores participaram de cursos de
aperfeiçoamento com carga horária de 200 horas.
A formação inicial e continuada de professores da educação
Para a manutenção das Licenciaturas Interculturais Indígenas, em 2017, houve apoio
do campo, da educação escolar quilombola e indígena é
financeiro a 13 IES que desenvolvem as Licenciaturas Interculturais Indígenas para a
organizada de modo a fornecer subsídios políticohabilitação de 2.743 professores indígenas para a docência nos anos finais do ensino
pedagógicos para a elaboração de currículos e de materiais
fundamental e no ensino médio. Essas instituições receberam recursos descentralizados
didáticos com pertinência social que tratem os conteúdos de
no valor de R$ 10,6 milhões. Além dessas IES, houve continuidade das Licenciaturas
uma perspectiva intercultural, considerando as especificidades Interculturais em outras 3 instituições. No total, 16 IES desenvolveram as Licenciaturas
socioculturais dessas populações.
Interculturais Indígenas em 14 estados, no ano de 2017.Além disso, a Ação Saberes
Cursos de formação inicial - PROLIND e PROCAMPO;
Indígenas na Escola promove a formação continuada de professores indígenas que atuam
Cursos de formação continuada de professores, técnicos e
nos anos iniciais do ensino fundamental. Em 2017, essa ação, oferecida por 24 IES,
gestores dos sistemas de ensino que atuam na educação do
organizadas em 9 Redes, contou com 5.174 vagas para professores indígenas que atuam
campo, educação escolar quilombola e indígena.
em 309 escolas. Para tanto, foram descentralizados R$2,1 milhões para custeio da
PNLD/Campo - Livros direcionados a estudantes do 1º ao 5º
formação em 14 IES e, até o final de 2017, destinados R$11 milhões em bolsas para
ano de escolas situadas em zonas rurais das redes
cursistas e equipes pedagógicas.
beneficiárias;
Em relação a Licenciatura em Educação do Campo, o Censo Escolar de 2016 registra
PNLD/EJA - atende com livros específicos estudantes da
339.781 funções docentes na educação do campo. Em 2017, no âmbito dos cursos de
Educação de Jovens e Adultos.
Educação do Campo (Escola da Terra), 3.500 novas vagas foram ofertadas a professores
de escolas multisseriadas e quilombolas e mais de 5 mil professores concluíram a
formação iniciada em exercícios anteriores. 16 IES desenvolveram a formação e
receberam recursos da ordem de R$ 2,7 milhões para custeio. No âmbito da Renaform,
na formação continuada, na modalidade aperfeiçoamento, 400 professores estão em
formação atendidos por 8 IES que receberam valores da ordem de R$ 716 mil para
custeio e bolsas. Foram iniciados também dois cursos de aperfeiçoamento em Educação
Escolar Quilombola que receberam R$ 96 mil para a oferta de 200 vagas no total. O
MEC também apoiou a oferta de 450 vagas para formação continuada em Educação para
as Relações Étnico-raciais, em 5 IES, e 200 vagas em Educação Escolar Quilombola, em
2 IES.
PNLD/Campo: Foram adquiridos 7,2 milhões de livros do PNLD Campo, que serão
distribuídos em 2018, atendendo 2,3 milhões de estudantes em 56 mil escolas do campo.
PNLD/EJA: foram adquiridos 4,9 milhões de livros para 2,7 milhões de estudantes de 29
mil escolas dessa modalidade de ensino fundamental e médio.
Planejamento e convocação da V Conferência Nacional
Dos 250 registros realizados por escolas municipais e estaduais, até 31/12/2017, consta a
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (Portaria Interministerial informação de que 6.851 pessoas da comunidade escolar participaram dos processos de
nº 09, de 19/12/2017), cuja metodologia estimula o diálogo de realização das conferências nas escolas.
saberes e intergeracional, o protagonismo infantojuvenil e a
interação entre escola e comunidade.

Situação de implementação da
estratégia**

3 - Em estágio intermediário de
implementação

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Metas e Estratégias
ampliar o controle social sobre o
cumprimento das políticas
públicas educacionais;
7.29) promover a articulação dos
programas da área da educação,
de âmbito local e nacional, com
os de outras áreas, como saúde,
trabalho e emprego, assistência
social, esporte e cultura,
possibilitando a criação de rede
de apoio integral às famílias,
como condição para a melhoria
da qualidade educacional;
7.30) universalizar, mediante
articulação entre os órgãos
responsáveis pelas áreas da
saúde e da educação, o
atendimento aos (às) estudantes
da rede escolar pública de
educação básica por meio de
ações de prevenção, promoção e
atenção à saúde;

7.31) estabelecer ações efetivas
especificamente voltadas para a
promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e à
integridade física, mental e
emocional dos (das)
profissionais da educação, como
condição para a melhoria da
qualidade educacional;
7.32) fortalecer, com a
colaboração técnica e financeira
da União, em articulação com o
sistema nacional de avaliação, os
sistemas estaduais de avaliação
da educação básica, com
participação, por adesão, das
redes municipais de ensino, para
orientar as políticas públicas e as
práticas pedagógicas, com o
fornecimento das informações às
escolas e à sociedade;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Continuidade no desenvolvimento das ações do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
que objetiva expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, por intermédio
das iniciativas Acordo de Gratuidade, Brasil
Profissionalizado, Rede e-Tec, Bolsa-Formação, Expansão da
Rede Federal e do MedioTec criado em 2016. Em 2017 foi
instituída uma nova iniciativa: Pronatec Oferta Voluntária
ampliando as oportunidades de acesso a cursos gratuitos de
EPT no país.
Articulação com o Ministério da Saúde para a implementação
do Programa Saúde na Escola, que prevê estratégias de
prevenção de agravos e promoção da saúde, contribuindo para
o fortalecimento de ações que promovam o desenvolvimento
integral, proporcionando à comunidade escolar a participação
em programas e projetos que articulem educação e saúde para
o enfrentamento das vulnerabilidades. O público beneficiário
é a comunidade estudantil de escolas públicas de educação
básica, envolvendo crianças, adolescentes, jovens e adultos.
As regras e os critérios para adesão ao Programa foram
definidos pela Portaria Interministerial nº 1055, de 25 de abril
de 2017.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

PRONATEC: total de 515.565 matrículas em 2017, sendo: 36.700 na Bolsa-Formação,
7.142 na Rede e-Tec, 128.998 na Expansão da Rede Federal, 72.428 no Brasil
Profissionalizado, 74.297 no MedioTec e 196.000 no Pronatec Oferta Voluntária.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Em 2017, 5.040 municípios fizeram adesão ao Programa, o que envolve mais de 85 mil
escolas com atendimento ao público de mais de 20 milhões de estudantes.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

1 - Implementação não iniciada

0 - Não há como se manifestar
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Metas e Estratégias
7.33) promover, com especial
ênfase, em consonância com as
diretrizes do Plano Nacional do
Livro e da Leitura, a formação
de leitores e leitoras e a
capacitação de professores e
professoras, bibliotecários e
bibliotecárias e agentes da
comunidade para atuar como
mediadores e mediadoras da
leitura, de acordo com a
especificidade das diferentes
etapas do desenvolvimento e da
aprendizagem;
7.34) instituir, em articulação
com os Estados, os Municípios e
o Distrito Federal, programa
nacional de formação de
professores e professoras e de
alunos e alunas para promover e
consolidar política de
preservação da memória
nacional;
7.35) promover a regulação da
oferta da educação básica pela
iniciativa privada, de forma a
garantir a qualidade e o
cumprimento da função social da
educação;
7.36) estabelecer políticas de
estímulo às escolas que
melhorarem o desempenho no
Ideb, de modo a valorizar o
mérito do corpo docente, da
direção e da comunidade escolar.
Meta 8: elevar a escolaridade
média da população de 18
(dezoito) a 29 (vinte e nove)
anos, de modo a alcançar, no
mínimo, 12 (doze) anos de
estudo no último ano de
vigência deste Plano, para as
populações do campo, da
região de menor escolaridade
no País e dos 25% (vinte e
cinco por cento) mais pobres, e
igualar a escolaridade média

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**
1 - Implementação não iniciada

1 - Implementação não iniciada

1 - Implementação não iniciada

1 - Implementação não iniciada

O estudo do Inep para esta meta abrangeu o período 2004-2014 e envolveu quatro indicadores, quais sejam: Indicador 8A – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de
idade; Indicador 8B – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural; Indicador 8C – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos
25% mais pobres (renda domiciliar per capita); e Indicador 8D – razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos. Consta do Relatório do
Inep que, em 2014, a escolaridade média do grupo entre 18 e 29 anos era 9,9 anos (indicador 8A; meta indica, no mínimo, 12 anos). Para o mesmo ano, o dado com relação à área
rural (indicador 8B) era 8,1 anos; já para a população descrita no indicador 8C o resultado apresentado foi de 8 anos. Por fim, a razão entre a escolaridade média dos grupos
descritos no indicador 8D correspondia, em 2014, a 87,1%. Como os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2016 ainda não estão disponíveis,
mantém-se nessa análise os mesmos apontamentos realizados por ocasião do monitoramento anterior, com dados de 2015: Escolaridade média da população de 18 a 29 anos foi de
10,1 anos de estudo; escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área rural foi de 8,3; escolaridade média da população de 18 a 29 anos da região de menor
escolaridade do país, 9,3; escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres, 8,4 anos de estudo e a escolaridade média da população negra de 18 a 29 anos
foi 9,5. A razão entre a escolaridade média entre negros e não negros foi de 88% (PNAD 2015). Percebem-se avanços no sentido da elevação da escolaridade para esses segmentos
populacionais, contudo ainda persistem condições de desigualdade de acesso à educação no Brasil, razão pela qual são necessárias políticas públicas de equidade, valorização da
diversidade e inclusão educacional, para promover não somente o acesso, como a permanência, participação, aprendizagem e conclusão da trajetória escolar.
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Metas e Estratégias
entre negros e não negros
declarados à Fundação
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
8.1) institucionalizar programas
e desenvolver tecnologias para
correção de fluxo, para
acompanhamento pedagógico
individualizado e para
recuperação e progressão
parcial, bem como priorizar
estudantes com rendimento
escolar defasado, considerando
as especificidades dos segmentos
populacionais considerados;

8.2) implementar programas de
educação de jovens e adultos
para os segmentos populacionais
considerados, que estejam fora
da escola e com defasagem
idade-série, associados a outras
estratégias que garantam a
continuidade da escolarização,
após a alfabetização inicial;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

ii) Publicação das resoluções FNDE nº 11, de 6 de setembro
de 2017 e nº 13, de 21 de setembro de 2017, respectivamente
Projovem Urbano e Campo - Saberes da Terra.
i) PEJA - apoio à manutenção de novas turmas de educação
de jovens e adultos (EJA).
ii) Projovem - apoio à elevação da escolaridade de jovens
com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não
tenham concluído o ensino fundamental, visando à conclusão
desta etapa por meio da Educação de Jovens e Adultos
integrada à qualificação profissional.
Projovem busca assegurar oportunidades de elevação da
escolaridade a jovens com idade entre 18 e 29 anos, que
saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino
fundamental, visando à conclusão desta etapa por meio da
Educação de Jovens e Adultos integrada à qualificação
profissional. Na oferta do Projovem, os entes federados
devem priorizar os jovens: residentes nos municípios ou
regiões com maiores índices de violência contra a juventude
negra, integrantes do Plano Juventude Viva; que residem nas
regiões de abrangência das políticas de enfrentamento à
violência; catadores de resíduos sólidos; egressos do
Programa Brasil Alfabetizado; residentes nas regiões
impactadas pelas grandes obras do Governo Federal; jovens
mulheres, quando houver oferta do Projovem Urbano nas
unidades dos sistemas prisionais, no caso dos estados.
ii) Publicação das resoluções FNDE nº 11, de 6 de setembro
de 2017 e nº 13, de 21 de setembro de 2017, respectivamente
Projovem Urbano e Campo - Saberes da Terra.
Projovem, busca assegurar oportunidades de elevação da
escolaridade a jovens com idade entre 18 e 29 anos, que
saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino
fundamental, visando à conclusão desta etapa por meio da
Educação de Jovens e Adultos integrada à qualificação
profissional. Na oferta do Projovem, os entes federados
devem priorizar os jovens: residentes nos municípios ou
regiões com maiores índices de violência contra a juventude
negra, integrantes do Plano Juventude Viva; que residem nas
regiões de abrangência das políticas de enfrentamento à
violência; catadores de resíduos sólidos; egressos do
Programa Brasil Alfabetizado; residentes nas regiões
impactadas pelas grandes obras do Governo Federal; jovens
mulheres, quando houver oferta do Projovem Urbano nas
unidades dos sistemas prisionais, no caso dos estados.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
3 - Em estágio intermediário de
Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
implementação
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
(saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
para o final de fevereiro de 2018.
Em 2017, foi publicada a Resolução CD/FNDE nº 5, com previsão de transferência de
recursos para abertura e manutenção de novas turmas de EJA. A soma de recursos
financeiros transferidos nesse ano para os municípios
alcançou R$ 68,3 milhões, o que significa o apoio a, aproximadamente, 30 mil novas
matrículas. Além dos recursos transferidos em 2017, caso os municípios e estados
utilizem os saldos em conta dos recursos transferidos pelas resoluções anteriores, poderão
dispor de cerca de R$ 90 milhões, suficientes para apoiar, aproximadamente, mais 40 mil
novas matrículas.

Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
3 - Em estágio intermediário de
Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
implementação
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
(saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
para o final de fevereiro de 2018.
Em 2017, foi publicada a Resolução CD/FNDE nº 5, com previsão de transferência de
recursos para abertura e manutenção de novas turmas de EJA. A soma de recursos
financeiros transferidos nesse ano para os municípios
alcançou R$ 68,3 milhões, o que significa o apoio a, aproximadamente, 30 mil novas
matrículas. Além dos recursos transferidos em 2017, caso os municípios e estados
utilizem os saldos em conta dos recursos transferidos pelas resoluções anteriores, poderão
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

8.3) garantir acesso gratuito a
exames de certificação da
conclusão dos ensinos
fundamental e médio;

i) Realização do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) - certifica
saberes adquiridos tanto em ambientes escolares quanto
extraescolares. É aplicado para brasileiros residentes no
exterior, para certificação no nível de conclusão do Ensino
Fundamental e no nível de conclusão do Ensino Médio.
Podem participar do Encceja detentos que não têm conclusão
dos estudos e internos de unidades socioeducativas;

8.4) expandir a oferta gratuita de
educação profissional técnica
por parte das entidades privadas
de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao
sistema sindical, de forma
concomitante ao ensino ofertado
na rede escolar pública, para os
segmentos populacionais
considerados;
8.5) promover, em parceria com
as áreas de saúde e assistência
social, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à
escola específicos para os
segmentos populacionais
considerados, identificar motivos
de absenteísmo e colaborar com
os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios para a garantia de
frequência e apoio à
aprendizagem, de maneira a
estimular a ampliação do
atendimento desses (as)
estudantes na rede pública
regular de ensino;
8.6) promover busca ativa de
jovens fora da escola
pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em
parceria com as áreas de
assistência social, saúde e
proteção à juventude.

Continuidade no desenvolvimento das ações do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
que objetiva expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, por intermédio
das iniciativas Acordo de Gratuidade, Brasil
Profissionalizado, Rede e-Tec, Bolsa-Formação, Expansão
da Rede Federal e do MedioTec criado em 2016.

Resultados quantitativos ou qualitativos
dispor de cerca de R$ 90 milhões, suficientes para apoiar, aproximadamente, mais 40 mil
novas matrículas.
Os exames de certificação de nível fundamental e médio, como o Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) , têm se constituído
como estratégia importante para garantir a elevação de escolaridade do público de EJA.
Participantes inscritos: 1.575.561; 3.642 locais de prova; e 87.454 salas. Ensino
Fundamental - 301.540 e 1.274.021 ensino médio

Em 2017, iniciou-se a oferta de 74.297 matrículas, no âmbito do Mediotec, para a
educação profissional técnica de nível médio, na forma concomitante, voltadas a alunos
matriculados no ensino médio regular. Ademais, o Mediotec priorizou os jovens em
situação de vulnerabilidade por meio de uma parceria com o Ministério do
Desenvolvimento Social, que disponibiliza às secretarias estaduais de educação a
listagem dos jovens matriculados no ensino médio beneficiários do Programa Bolsa
Família, além da mobilização de público para matrícula por meio da rede da assistência
social.

Situação de implementação da
estratégia**

4 - Em estágio avançado de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação

0 - Não há como se manifestar

A busca ativa de jovens com idade igual ou superior a 15 anos
e feita em parceria com o Ministério do Desenvolvimento
Social com a utilização das informações do Cadastro do Bolsa
Família sobre a escolaridade dos beneficiários. Esse cadastro
e disponibilizados para estados e municípios (responsáveis
pelo PBA) para que seja utilizado no momento de abertura de
novas turmas de alfabetização. i) PEJA – apoio à manutenção
de novas turmas de educação de jovens e adultos (EJA).
ii) PBA – apoio a ações de alfabetização de jovens, adultos e
idosos. iii) Projovem – apoio à elevação da escolaridade de

Em 2017, foi publicada a Resolução CD/FNDE nº 5, com previsão de transferência de
2 - Em estágio inicial de
recursos para abertura e manutenção de novas turmas de EJA. A soma de recursos
implementação
financeiros transferidos nesse ano para os municípios
alcançou R$ 68,3 milhões, o que significa o apoio a, aproximadamente, 30 mil novas
matrículas. Além dos recursos transferidos em 2017, caso os municípios e estados
utilizem os saldos em conta dos recursos transferidos pelas resoluções anteriores, poderão
dispor de cerca de R$ 90 milhões, suficientes para apoiar, aproximadamente, mais 40 mil
novas matrículas.
No âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), foram transferidos R$ 1.082.123,17
para vinte municípios executarem as ações do ciclo 2015 e R$ 1.098.171,67 para 231
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Metas e Estratégias

Meta 9: elevar a taxa de
alfabetização da população
com 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três
inteiros e cinco décimos por
cento) até 2015 e, até o final da
vigência deste PNE, erradicar
o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% (cinquenta
por cento) a taxa de
analfabetismo funcional.

9.1) assegurar a oferta gratuita
da educação de jovens e adultos
a todos os que não tiveram
acesso à educação básica na
idade própria;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e
escrever e não tenham concluído o ensino fundamental,
visando à conclusão desta etapa por meio da Educação de
Jovens e Adultos integrada à qualificação profissional.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

municípios executarem as ações do ciclo 2016.
Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
(saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
para o final de fevereiro de 2018.
O Inep esclarece que, no Relatório, de 2016, foi classificado como analfabeto funcional quem não completou o período dos primeiros cinco anos de estudo do ensino fundamental,
considerando as mudanças na legislação pertinente (Leis no 11.114, de 16 de maio de 2005 e no 11.274, de 6 de fevereiro de 2006).
Também, em conformidade ao art. 4o da Lei do PNE, o ano de 2012 foi considerado o ano referência para o cálculo de indicadores que adotam o Pnad como fonte, razão pela qual,
“reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional até o final da vigência do PNE” significa chegar a uma taxa de 9,2% até 2024, ou seja, metade da porcentagem constatada em
2012 (18,2%).
Com relação à taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade, o estudo envolveu a série histórica 2004-2014, que apresentou resultados quase sempre crescentes ao
longo de todo o período. As taxas partiram de 88,5%, em 2004, e chegaram a 91,7% em 2014. Os cálculos elaborados pelo Ministério do Planejamento, utilizando como fonte a
Pnad/IBGE, apontam para uma taxa de alfabetização de 92%, em 2015.
Com relação a analfabetismo funcional, o estudo do Inep mostra que a taxa partiu de 24,4% em 2004, chegando a 17,6% em 2014, mas registra desigualdades entre os grupos
estudados. Com referência à idade, os dados de 2014 apontaram, com algumas flutuações, para o aumento da taxa de analfabetismo funcional à medida que sobe a idade das
pessoas, indicando que para a população de 16 anos de idade a taxa era de 3,5%, enquanto para a de 65 anos chegava a 38,6%.
A taxa de analfabetismo apresentou uma queda significativa nos últimos quinze anos – em 2001, o índice de analfabetismo era de 12,4% e passou para 8,0%, em 2015 –, mas
registrou, em números absolutos, uma pequena redução do total de analfabetos com 15 anos ou mais: foi de 15,2 milhões para 12,8 milhões, um número ainda expressivo de pessoas
sem saber ler ou escrever. Ao fazer uma projeção sobre as metas de alfabetização do PPA para 2019 (95%) considerando os números apresentados pela última Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) (2015), sem levar em conta as variações no período, podemos inferir que aproximadamente 4,8 milhões de pessoas precisariam ser alfabetizadas
entre 2016 e 2019, algo em torno de 1,2 milhão por ano.
Por sua vez, a taxa de analfabetismo funcional na população de 15 anos ou mais caiu consideravelmente, sendo calculada a partir da definição de analfabeto funcional como as
pessoas de até quatro anos de estudo. Em 2004, a taxa era de 24,4% e passou para 17,1%, em 2015. Em termos absolutos, eram mais de 32 milhões de analfabetos funcionais em
2004 e 27,6 milhões em 2015.
I) Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado, organizado
Ao final de 2016, o PBA iniciou um novo Ciclo com previsão de atendimento de 200 mil 3 - Em estágio intermediário de
por ciclos extrapolam o ano-calendário. O ciclo de 2016 teve alfabetizandos a partir de 2017. Para viabilizar essa nova edição do PBA, o MEC induz a implementação
sua execução ao longo de 2017. PEJA – apoio à manutenção
utilização dos saldos em conta dos recursos financeiros transferidos aos municípios e
de novas turmas de educação de jovens e adultos (EJA).
estados nas edições anteriores. Nessa edição do PBA, serão atendidos 22 estados e cerca
II) Acompanhamento da execução dos recursos transferidos
de 400 municípios.
para municípios e estados, a título de apoio à abertura e
Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
manutenção de novas turmas na modalidade de educação de
Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
jovens e adultos. PBA – apoio a ações de alfabetização de
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
jovens, adultos e idosos.
específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
iii) Projovem – apoio à elevação da escolaridade de jovens
(saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
tenham concluído o ensino fundamental, visando à conclusão de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
desta etapa por meio da EJA integrada à qualificação
56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
profissional.
corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
para o final de fevereiro de 2018.
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9.2) realizar diagnóstico dos
jovens e adultos com ensino
fundamental e médio
incompletos, para identificar a
demanda ativa por vagas na
educação de jovens e adultos;
9.3) implementar ações de
alfabetização de jovens e adultos
com garantia de continuidade da
escolarização básica;

9.4) criar benefício adicional no
programa nacional de
transferência de renda para
jovens e adultos que
frequentarem cursos de
alfabetização;
9.5) realizar chamadas públicas
regulares para educação de
jovens e adultos, promovendo-se
busca ativa em regime de
colaboração entre entes
federados e em parceria com
organizações da sociedade civil;

9.6) realizar avaliação, por meio
de exames específicos, que
permita aferir o grau de
alfabetização de jovens e adultos

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos
--

i) PBA – apoio a ações de alfabetização de jovens, adultos e
idosos;
ii) Abertura de um novo ciclo em 2016, com previsão de
duração até 2018;
iii) Consolidação das informações das duas fase do Programa
Brasil Alfabetizado nas suas duas fases: a) 2003 a 2007 e b)
2008 a 2016.

A busca ativa de jovens com idade igual ou superior a 15 anos
e feita em parceria com o Ministério do Desenvolvimento
Social com a utilização das informações do Cadastro do Bolsa
Família sobre a escolaridade dos beneficiários. Esse cadastro
e disponibilizados para estados e municípios (responsáveis
pelo PBA) para que seja utilizado no momento de abertura de
novas turmas de alfabetização. i) PEJA – apoio à manutenção
de novas turmas de educação de jovens e adultos (EJA).ii)
PBA – apoio a ações de alfabetização de jovens, adultos e
idosos. iii) Projovem – apoio à elevação da escolaridade de
jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e
escrever e não tenham concluído o ensino fundamental,
visando à conclusão desta etapa por meio da Educação de
Jovens e Adultos integrada à qualificação profissional.

i) Realização do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) - certifica
saberes adquiridos tanto em ambientes escolares quanto
extraescolares. É aplicado para brasileiros residentes no

Situação de implementação da
estratégia**
0 - Não há como se manifestar

Ao final de 2016, o PBA iniciou um novo Ciclo com previsão de atendimento de 200 mil
alfabetizandos a partir de 2017. Para viabilizar essa nova edição do PBA, o MEC induz a
utilização dos saldos em conta dos recursos financeiros transferidos aos municípios e
estados nas edições anteriores. Nessa edição do PBA, serão atendidos 22 estados e cerca
de 400 municípios.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

--

1 - Implementação não iniciada

Em 2017, foi publicada a Resolução CD/FNDE nº 5, com previsão de transferência de
recursos para abertura e manutenção de novas turmas de EJA. A soma de recursos
financeiros transferidos nesse ano para os municípios
alcançou R$ 68,3 milhões, o que significa o apoio a, aproximadamente, 30 mil novas
matrículas. Além dos recursos transferidos em 2017, caso os municípios e estados
utilizem os saldos em conta dos recursos transferidos pelas resoluções anteriores, poderão
dispor de cerca de R$ 90 milhões, suficientes para apoiar, aproximadamente, mais 40 mil
novas matrículas.
Ao final de 2016, o PBA iniciou um novo Ciclo com previsão de atendimento de 200 mil
alfabetizandos a partir de 2017. Para viabilizar essa nova edição do PBA, o MEC induz a
utilização dos saldos em conta dos recursos financeiros transferidos aos municípios e
estados nas edições anteriores. Nessa edição do PBA, serão atendidos 22 estados e cerca
de 400 municípios.
Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
(saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
para o final de fevereiro de 2018.
Os exames de certificação de nível fundamental e médio, como o Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) , têm se constituído
como estratégia importante para garantir a elevação de escolaridade do público de EJA.

2 - Em estágio inicial de
implementação

4 - Em estágio avançado de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
com mais de 15 (quinze) anos de exterior, para certificação no nível de conclusão do Ensino
idade;
Fundamental e no nível de conclusão do Ensino Médio.
Podem participar do Encceja detentos que não têm conclusão
dos estudos e internos de unidades socioeducativas.
9.7) executar ações de
i) Realização de tratativas com o Ministério da Saúde para a
atendimento ao (à) estudante da retomada do Projeto Olhar Brasil;
educação de jovens e adultos por ii) Manutenção das matrículas de EJA como beneficiária no
meio de programas
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
suplementares de transporte,
(PNATE);
alimentação e saúde, inclusive
iii) Manutenção das matrículas de EJA como beneficiária no
atendimento oftalmológico e
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
fornecimento gratuito de óculos,
em articulação com a área da
saúde;
9.8) assegurar a oferta de
i) Estudos em parceria com o Ministério da Justiça para
educação de jovens e adultos,
identificação de demandas e atendimento ao público do
nas etapas de ensino
sistema Prisional;
fundamental e médio, às pessoas ii) Apoio técnico e financeiro no âmbito do Plano de Ações
privadas de liberdade em todos
Articuladas para a implementação das Diretrizes Nacionais,
os estabelecimentos penais,
formação dos profissionais e aquisição de acervo literário;
assegurando-se formação
iii) Distribuição de material didático/Programa Nacional do
específica dos professores e das Livro Didático (PNLDEJA);
professoras e implementação de iv) Publicação de Resoluções CD/FNDE para transferência de
diretrizes nacionais em regime
recursos financeiros para o apoio a abertura e manutenção de
de colaboração;
novas turmas de EJA - (priorização no atendimento das
pessoas privadas de liberdade);
v) Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da
Justiça, com o repasse de 48 milhões de recursos do Fundo
Penitenciário Nacional com vistas à ampliação das ofertas de
cursos de formação profissional e técnica no Sistema
Prisional, no âmbito da Bolsa-Formação do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
9.9) apoiar técnica e
i) Continuidade no estabelecimento de estratégias para a
financeiramente projetos
manutenção e o fortalecimento do PROEJA, com fomento
inovadores na educação de
para a ampliação da oferta no âmbito da Rede Federal de
jovens e adultos que visem ao
EPCT e com sua expansão para as demais redes públicas, e
desenvolvimento de modelos
ainda, o desenvolvimento de estudos que permitiram
adequados às necessidades
estruturar a análise situacional das instituições das redes
específicas desses (as) alunos
federal, estaduais e municipais públicas de EPT e do Serviços
(as);
Nacionais de Aprendizagem – SNA. Em 2016, do total de
3,48 milhões de matrículas na Educação de Jovens e Adultos,
96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à
EPT. Está em andamento a elaboração do Documento Base
para a definição de diretrizes operacionais para a oferta de
cursos técnicos e de qualificação profissional integrados à
EJA, incluindo a dimensão teórico metodológica que sustenta
as ações do PROEJA.
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Participantes inscritos: 1.575.561; 3.642 locais de prova; e 87.454 salas. Ensino
Fundamental - 301.540 e 1.274.021 ensino médio

2 - Em estágio inicial de
implementação

i) Série Histórica do Atendimento do PBA: 2015 - 481 alfabetizandos; 2016 - 2.223
3 - Em estágio intermediário de
alfabetizandos;
implementação
ii)Série Histórica do Atendimento de EJA nas Prisões - rede pública de ensino: 2015 55.585 matrículas; 2016 - 61.327;
iii) Aplicação de Exames de Certificação: 2017 - Ensino Fundamental/Médio - 63.778
A partir de 2017, o Encceja volta a certificar o ensino médio; e o ENEM é exclusivo para
o acesso ao ensino superior. Em função dessa mudança, no Encceja, o número de pessoas
privadas de liberdade inscritas saltou de 23.059 para 63.778, enquanto no Enem caiu de
50.752 para 30.605.

Continuidade da elaboração do Documento Base para a definição de diretrizes
operacionais para a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional integrados à
EJA, incluindo a dimensão teórico metodológica que sustenta as ações do PROEJA

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Metas e Estratégias
9.10) estabelecer mecanismos e
incentivos que integrem os
segmentos empregadores,
públicos e privados, e os
sistemas de ensino, para
promover a compatibilização da
jornada de trabalho dos
empregados e das empregadas
com a oferta das ações de
alfabetização e de educação de
jovens e adultos;

9.11) implementar programas de
capacitação tecnológica da
população jovem e adulta,
direcionados para os segmentos
com baixos níveis de
escolarização formal e para os
(as) alunos (as) com deficiência,
articulando os sistemas de
ensino, a Rede Federal de
Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, as
universidades, as cooperativas e
as associações, por meio de
ações de extensão desenvolvidas
em centros vocacionais
tecnológicos, com tecnologias
assistivas que favoreçam a
efetiva inclusão social e
produtiva dessa população;

9.12) considerar, nas políticas
públicas de jovens e adultos, as

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
i) A resolução CD/FNDE nº 09/2016 do Programa Brasil
Alfabetização fomentou essa integração orientando os Entes
Executores no procedimento do cadastramento dos
alfabetizandos e na ativação das turmas;
ii) Identificar boas práticas de alfabetização e educação de
jovens e adultos por intermédio da Medalha Paulo Freire;
iii) Continuidade da execução do Mapa da Educação
Profissional e Tecnológica, por intermédio da celebração do
11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão com a CGEE, cujo
objetivo é o desenvolvimento da segunda etapa do Mapa da
EPT;
iv) PBA – apoio a ações de alfabetização de jovens, adultos e
idosos;
v) Publicação das resoluções FNDE nº 11, de 6 de setembro
de 2017 e nº 13, de 21 de setembro de 2017, respectivamente
Projovem Urbano e Campo Saberes da Terra. Programa
Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), orientado para
elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos,
que saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino
fundamental, visando à conclusão dessa etapa por meio da
modalidade de EJA integrada à qualificação profissional e o
desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da
cidadania.
i) Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem),
orientado para elevar a escolaridade de jovens com idade
entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham
concluído o ensino fundamental, visando à conclusão dessa
etapa por meio da modalidade de EJA integrada à
qualificação profissional e o desenvolvimento de ações
comunitárias com exercício da cidadania;
ii) Continuidade no estabelecimento de estratégias para a
manutenção e o fortalecimento do PROEJA, com fomento
para a ampliação da oferta no âmbito da Rede Federal de
EPCT e com sua expansão para as demais redes públicas, e
ainda, o desenvolvimento de estudos que permitiram
estruturar a análise situacional das instituições das redes
federal, estaduais e municipais públicas de EPT e do Serviços
Nacionais de Aprendizagem – SNA. Em 2016, do total de
3,48 milhões de matrículas na Educação de Jovens e Adultos,
96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à
EPT. Está em andamento a elaboração do Documento Base
para a definição de diretrizes operacionais para a oferta de
cursos técnicos e de qualificação profissional integrados à
EJA, incluindo a dimensão teórico metodológica que sustenta
as ações do PROEJA.
O MEC tem assento no Conselho Nacional dos Direitos do
Idoso (CNDI) e vem implementando estratégias e

Resultados quantitativos ou qualitativos
A Medalha Paulo Freire agraciou com Menção Honrosa experiência do município de
Uruçui/PI;
Acompanhamento da implementação da 2ª etapa o MAPA da EPT;
O FNDE transferiu R$ 1.082.123,17 para vinte municípios executarem as ações do ciclo
2015 e R$ 1.098.171,67 para 231 municípios executarem as ações do ciclo 2016 do
Programa Brasil Alfabetizado (PBA);
Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
(saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
para o final de fevereiro de 2018.

Situação de implementação da
estratégia**
3 - Em estágio intermediário de
implementação

Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
3 - Em estágio intermediário de
Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
implementação
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
(saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
para o final de fevereiro de 2018.
Continuidade da oferta e desenvolvimento de estudos da análise situacional das
instituições das redes federal, estaduais e municipais públicas de EPT e do Serviços
Nacionais de Aprendizagem – SNA. Em 2016, do total de 3,48 milhões de matrículas na
Educação de Jovens e Adultos, 96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à
EPT.

O Censo Escolar indica 103.702 matrículas presenciais e públicas de pessoas com mais
de 60 anos na modalidade de educação de jovens e adultos.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
necessidades dos idosos, com
procedimentos para mobilização e atendimento da população
vistas à promoção de políticas de idosa: Programa Brasil Alfabetizado e apoio à abertura e
erradicação do analfabetismo, ao manutenção de novas turmas de EJA
acesso a tecnologias
educacionais e atividades
recreativas, culturais e
esportivas, à implementação de
programas de valorização e
compartilhamento dos
conhecimentos e experiência dos
idosos e à inclusão dos temas do
envelhecimento e da velhice nas
escolas.
Meta 10: oferecer, no mínimo, O estudo desta meta envolveu a série histórica 2008-2015, utilizando os dados do Censo da Educação Básica, realizado pelo Inep. A série histórica apresenta um movimento
25% (vinte e cinco por cento)
crescente, partindo de 0,4% em 2008, chegando a 3% em 2015.
das matrículas de educação de Em 2008, a rede federal era responsável pela maior parte das matrículas de EJA integrada à educação profissional (39,6%), seguida pelas redes estaduais (28,8%) e pela rede
jovens e adultos, nos ensinos
privada (22,8%); a rede municipal respondia apenas por 8,8%. Em 2015, diminuiu a participação da rede privada e da rede federal, que apresentaram, respectivamente, apenas
fundamental e médio, na
7,4% e 9,2%, enquanto as redes municipais e estaduais respondiam, respectivamente, por 49,5% e 33,8% das matrículas.
forma integrada à educação
Em 2016, do total de 3,48 milhões de matrículas na EJA, 96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à educação profissional e tecnológica (EPT). Esse número
profissional.
representa 2,77% (Censo da Educação Básica 2016) em relação aos 10% pretendidos para o período do Plano Plurianual (PPA). O indicador relacionado à proporção de EJA
integrada à educação profissional tem se mantido estável ao longo dos últimos anos, uma vez que a expansão da oferta exige articulações de alta complexidade dada a natureza da
oferta de EJA, de educação profissional e da característica do público que frequenta a EJA.
10.1) manter programa nacional i) Publicação das resoluções FNDE nº 11, de 6 de setembro
Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
3 - Em estágio intermediário de
de educação de jovens e adultos de 2017 e nº 13, de 21 de setembro de 2017, respectivamente Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
implementação
voltado à conclusão do ensino
Projovem Urbano e Campo Saberes da Terra.
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
fundamental e à formação
ii) Manutenção do Projovem - elevar a escolaridade de jovens específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
profissional inicial, de forma a
com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não (saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
estimular a conclusão da
tenham concluído o ensino fundamental. O programa, que
mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
educação básica;
atua de forma interdisciplinar, concilia estudo, trabalho, sendo de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
também responsável pelo sustento da família e pelo cuidado
56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
dos filhos. Utiliza material didático produzido para atender ao corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
perfil desses jovens.
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
iii) PEJA – apoio à manutenção de novas turmas de educação para o final de fevereiro de 2018.
de jovens e adultos (EJA).
Continuidade da oferta e desenvolvimento de estudos da análise situacional das
iv) Projovem – apoio à elevação da escolaridade de jovens
instituições das redes federal, estaduais e municipais públicas de EPT e do Serviços
com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não Nacionais de Aprendizagem – SNA. Em 2016, do total de 3,48 milhões de matrículas na
tenham concluído o ensino fundamental, visando à conclusão EJA, 96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à EPT.
desta etapa por meio da Educação de Jovens e Adultos
integrada à qualificação profissional.
v) Continuidade no estabelecimento de estratégias para a
manutenção e o fortalecimento do PROEJA, com fomento
para a ampliação da oferta no âmbito da Rede Federal de
EPCT e com sua expansão para as demais redes públicas, e
ainda, o desenvolvimento de estudos que permitiram
estruturar a análise situacional das instituições das redes
federal, estaduais e municipais públicas de EPT e do Serviços
Nacionais de Aprendizagem – SNA. Em 2016, do total de
Metas e Estratégias
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Metas e Estratégias

10.2) expandir as matrículas na
educação de jovens e adultos, de
modo a articular a formação
inicial e continuada de
trabalhadores com a educação
profissional, objetivando a
elevação do nível de
escolaridade do trabalhador e da
trabalhadora;

10.3) fomentar a integração da
educação de jovens e adultos
com a educação profissional, em
cursos planejados, de acordo
com as características do público
da educação de jovens e adultos
e considerando as
especificidades das populações
itinerantes e do campo e das
comunidades indígenas e
quilombolas, inclusive na
modalidade de educação a
distância;
10.4) ampliar as oportunidades
profissionais dos jovens e
adultos com deficiência e baixo
nível de escolaridade, por meio
do acesso à educação de jovens e
adultos articulada à educação
profissional;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
3,48 milhões de matrículas na Educação de Jovens e Adultos,
96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à
EPT. Está em andamento a elaboração do Documento Base
para a definição de diretrizes operacionais para a oferta de
cursos técnicos e de qualificação profissional integrados à
EJA, incluindo a dimensão teórico metodológica que sustenta
as ações do PROEJA.
Continuidade no estabelecimento de estratégias para a
manutenção e o fortalecimento do PROEJA, com fomento
para a ampliação da oferta no âmbito da Rede Federal de
EPCT e com sua expansão para as demais redes públicas, e
ainda, o desenvolvimento de estudos que permitiram
estruturar a análise situacional das instituições das redes
federal, estaduais e municipais públicas de EPT e do Serviços
Nacionais de Aprendizagem – SNA. Em 2016, do total de
3,48 milhões de matrículas na Educação de Jovens e Adultos,
96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à
EPT. Está em andamento a elaboração do Documento Base
para a definição de diretrizes operacionais para a oferta de
cursos técnicos e de qualificação profissional integrados à
EJA, incluindo a dimensão teórico metodológica que sustenta
as ações do PROEJA.
i) Construção, em articulação com instituições de Educação
Profissional e Tecnológica e com os Ministérios do
Desenvolvimento Agrário, da Pesca e do Meio Ambiente e a
FUNAI, de estratégias e procedimentos para mobilização e
atendimento de acordo com as características dos perfis de
públicos do campo, das florestas e das águas.
ii) Articulação com a Comissão Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica do Campo, das Florestas e das
Águas nas Redes Públicas (CNEPT), na elaboração da versão
preliminar do Documento de Referência do Pronatec Campo,
Florestas e Águas e da versão preliminar das Diretrizes para a
oferta da EPT do Campo, Florestas e Águas nas redes
públicas de EPT.
i) Manutenção dos NAPNES e Núcleos de Acessibilidade nas
Instituições de Ensino Médio Tecnológico e Superior;
ii) Fomento para a consolidação de 04 Centros de Referência
em produtos, processos e serviços voltados para a inclusão
social na EPT e, Fortalecimento da parceria interministerial
entre SETEC/SECADI para implementação de Políticas
Públicas voltadas à inclusão Social na EPT;
iii) Contratação de Profissionais Especializados em
Linguagem de Sinais na Rede Federal de EPCT;
iv) Fomento aos Núcleos de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), que

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Continuidade da oferta e desenvolvimento de estudos da análise situacional das
instituições das redes federal, estaduais e municipais públicas de EPT e do Serviços
Nacionais de Aprendizagem – SNA. Em 2016, do total de 3,48 milhões de matrículas na
Educação de Jovens e Adultos, 96,4 mil matrículas foram ofertadas de forma articulada à
EPT.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Continuidade da elaboração dos Documentos de Referência do Pronatec Campo,
Florestas e Águas, bem como de Diretrizes para a Oferta de EPT do Campo, Florestas e
Águas nas redes públicas.

1 - Implementação não iniciada

Discussão em comissão interna do MEC que tem como objetivo organizar o atendimento 3 - Em estágio intermediário de
educacional especializado aos alunos da educação profissional e tecnológica. Nesse
implementação
sentido, foram realizados encontros, reuniões e seminários com o objetivo de organização
do AEE.
No âmbito da educação inclusiva, destaca-se o apoio aos NAPNEs, presentes em todas as
41 instituições da Rede Federal. Destacam-se, ainda, os investimentos para a adequação
de acessibilidade de vários imóveis da Rede Federal e para os Centros de Treinamento de
Cães Guia, visando ao aumento do número de cães-guia, que formou, em 2017, a
primeira turma, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, de treinadores e instrutores em
nível de especialização. Em 2017, foram destinados R$ 4,8 milhões para obras de
acessibilidade e R$ 825 mil aos Centros de Treinamento de Cães Guia. Em 2017, o MEC,
49
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Metas e Estratégias

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
respondem pelas atividades de inclusão, permanência e êxito
das pessoas com necessidades específicas no âmbito das 41
instituições da Rede Federal de EPT.

Resultados quantitativos ou qualitativos

em articulação com as Instituições da Rede Federal, instituiu GT para construção do
documento-orientador sobre AEE, no âmbito da EPT, a partir da Lei Brasileira da
Inclusão. Outro destaque foi o fomento para a consolidação dos Centros de Referência
em formação de pessoal em conteúdo específicos no IFMT, que totalizou o investimento
de R$ 1,2 milhões, cujo objetivo é confecção de material acessível, adequação-adaptação
de material pedagógico e uso desenvolvimento de tecnologia assistiva.
10.5) implantar programa
Foi mantida a execução do Programa Brasil Profissionalizado, Repasse de R$ 136.064.903,97 para a conclusão de 9 escolas e ampliação/reforma de
nacional de reestruturação e
programa voltado à expansão e fortalecimento das redes
outras 14 escolas, resultando em 72.428 mil matrículas.
aquisição de equipamentos
estaduais e distrital de educação profissional e tecnológica,
voltados à expansão e à melhoria por meio da construção de novas escolas, reforma e
da rede física de escolas públicas ampliação de unidades escolares que oferecem ensino médio
que atuam na educação de
integrado à educação profissional, aquisição de equipamentos
jovens e adultos integrada à
e laboratórios e formação de profissionais, professores e
educação profissional,
gestores das redes.
garantindo acessibilidade à
pessoa com deficiência;
10.6) estimular a diversificação
i) Repasse de R$ 9,6 milhões para o Instituto Federal do Rio
1.000 matrículas em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Didática e Gestão da
curricular da educação de jovens Grande do Norte (IFRN), com o objetivo de implementar a
Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, para profissionais das
e adultos, articulando a formação oferta vagas, distribuídas por região, no Curso de Pósredes públicas de EPT.
básica e a preparação para o
Graduação Lato Sensu em Didática e Gestão da Educação
Em 2017, foram lançadas novas edições para o Projovem Urbano e Projovem Campo –
mundo do trabalho e
Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos,
Saberes da Terra (Resoluções CD/FNDE/MEC nº 11/2017 e nº 13/2017,
estabelecendo inter-relações
visando à formação continuada, na modalidade a distância,
respectivamente), destinadas aos entes federados que dispunham de saldo em conta
entre teoria e prática, nos eixos
para os profissionais das redes federal, estadual e municipal
específica do Programa e desejavam participar de nova edição para entrada de estudantes
da ciência, do trabalho, da
que atuam na EPT;
(saldo em conta igual ou superior a R$ 630 mil, no caso do Projovem Urbano, e R$ 130
tecnologia e da cultura e
ii) Criação de grupos de trabalho envolvendo as Secretarias
mil, para o Projovem Campo). A edição 2017 do Projovem Urbano contou com a adesão
cidadania, de forma a organizar
do Ministério da Educação e outros ministérios, a fim de
de 38 entes federados, dentre os quais 13 estados e 25 municípios, e do Projovem Campo,
o tempo e o espaço pedagógicos discutir estratégias específicas para atendimento dos recortes 56 entes federados, dentre os quais 11 estados e 45 municípios. Esse processo
adequados às características
por perfis de público, como a promoção da busca ativa de
corresponde à oferta de, aproximadamente, 53 mil vagas no âmbito do Programa. A
desses alunos e alunas;
jovens fora da escola (18 a 29 anos), a possibilidade de
adesão de estados e municípios ocorreu no final de 2017 e as aulas têm início previsto
expansão do modelo de articulação intersetorial aplicado as
para o final de fevereiro de 2018.
ações de oferta de Educação de Jovens e Adultos, observando
as ações propostas no Plano Nacional de Ações para
Juventude de forma a articular a formação básica e a
preparação para o mundo do trabalho e estabelecer interrelações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do
trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania.
iii) Publicação das resoluções FNDE nº 11, de 6 de setembro
de 2017 e nº 13, de 21 de setembro de 2017, respectivamente
Projovem Urbano e Campo Saberes da Terra.
10.7) fomentar a produção de
i) Repasse de R$ 9,6 milhões para o Instituto Federal do Rio
i) 1.000 matrículas em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Didática e Gestão da
material didático, o
Grande do Norte (IFRN), com o objetivo de implementar a
Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, para profissionais das
desenvolvimento de currículos e oferta vagas, distribuídas por região, no Curso de Pósredes públicas de EPT;
metodologias específicas, os
Graduação Lato Sensu em Didática e Gestão da Educação
ii) 600 conteúdos educacionais disponibilizados.
instrumentos de avaliação, o
Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos,
acesso a equipamentos e
visando à formação continuada, na modalidade a distância,
laboratórios e a formação
para os profissionais das redes federal, estadual e municipal
continuada de docentes das redes que atuam na EPT;

Situação de implementação da
estratégia**

3 - Em estágio intermediário de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
públicas que atuam na educação ii) Disponibilização de acesso público aos conteúdos e
de jovens e adultos articulada à
materiais educacionais da EPT no Repositório de objetos de
educação profissional;
aprendizagem – PROEDU, desenvolvido em parceria com a
Rede Nacional de Pesquisa - RNP.
10.8) fomentar a oferta pública
i) Repasse de R$ 9, 6 milhões para o Instituto Federal do Rio
de formação inicial e continuada Grande do Norte (IFRN), com o objetivo de implementar a
para trabalhadores e
oferta vagas, distribuídas por região, no Curso de Póstrabalhadoras articulada à
Graduação Lato Sensu em Didática e Gestão da Educação
educação de jovens e adultos,
Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos,
em regime de colaboração e com visando à formação continuada, na modalidade a distância,
apoio de entidades privadas de
para os profissionais das redes federal, estadual e municipal
formação profissional vinculadas que atuam na EPT;
ao sistema sindical e de
ii) Criação de grupos de trabalho envolvendo as Secretarias
entidades sem fins lucrativos de do Ministério da Educação e outros ministérios, a fim de
atendimento à pessoa com
discutir estratégias específicas para atendimento dos recortes
deficiência, com atuação
por perfis de público, como a promoção da busca ativa de
exclusiva na modalidade;
jovens fora da escola (18 a 29 anos), a possibilidade de
expansão do modelo de articulação intersetorial aplicado as
ações de oferta de Educação de Jovens e Adultos, observando
as ações propostas no Plano Nacional de Ações para
Juventude de forma a articular a formação básica e a
preparação para o mundo do trabalho e estabelecer interrelações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do
trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania.
10.9) institucionalizar programa Manutenção do atendimento pelo Plano Nacional de
nacional de assistência ao
Assistência Estudantil (Pnaes) e dos recursos específicos para
estudante, compreendendo ações Assistência Estudantil consignados na Matriz Orçamentária
de assistência social, financeira e anual da Rede Federal.
de apoio psicopedagógico
que contribuam para garantir o
acesso, a permanência, a
aprendizagem e a conclusão com
êxito da educação de jovens e
adultos articulada à educação
profissional;
10.10) orientar a expansão da
Foram realizados estudos em parceria com o Ministério da
oferta de educação de jovens e
Justiça para identificação de demandas e atendimento ao
adultos articulada à educação
público do sistema Prisional. Acordo de Cooperação Técnica
profissional, de modo a atender
com o Ministério da Justiça, com o repasse de R$ 48 milhões
às pessoas privadas de liberdade de recursos do Fundo Penitenciário Nacional com vistas à
nos estabelecimentos penais,
ampliação das ofertas de cursos de formação profissional e
assegurando-se formação
técnica no Sistema Prisional, no âmbito da Bolsa-Formação
específica dos professores e das do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
professoras e implementação de Emprego (Pronatec).
diretrizes nacionais em regime
de colaboração;
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

1.000 matrículas em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Didática e Gestão da
Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, para profissionais das
redes públicas de EPT

3 - Em estágio intermediário de
implementação

100% dos estudantes da Rede Federal de EPT atendidos.

5 - Implementada

Publicação de Resoluções CD/FNDE para transferência de recursos financeiros para o
apoio a abertura e manutenção de novas turmas de EJA (priorização no atendimento das
pessoas privadas de liberdade).
O Pronatec nas prisões apresenta uma redução no número de pessoas atendidas,
alcançando o número de 2.957 em 2016, em oposição a 2015, quando foram alcançadas
13.870 pessoas atendidas. Assim como no PBA, a queda na oferta do Programa nas
prisões acompanha a queda nas matrículas.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
10.11) implementar mecanismos
de reconhecimento de saberes
dos jovens e adultos
trabalhadores, a serem
considerados na articulação
curricular dos cursos de
formação inicial e continuada e
dos cursos técnicos de nível
médio.
Meta 11: triplicar as
matrículas da educação
profissional técnica de nível
médio, assegurando a
qualidade da oferta e pelo
menos 50% (cinquenta por
cento) da expansão no
segmento público.

11.1) expandir as matrículas de
educação profissional técnica de
nível médio na Rede Federal de
Educação Profissional,
Científica e Tecnológica,
levando em consideração a
responsabilidade dos Institutos
na ordenação territorial, sua
vinculação com arranjos
produtivos, sociais e culturais
locais e regionais, bem como a
interiorização da educação
profissional;
11.2) fomentar a expansão da
oferta de educação profissional
técnica de nível médio nas redes
públicas estaduais de ensino;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
Realização de diagnóstico da oferta da Rede Nacional de
Diagnóstico da oferta da Rede Certific na Rede Federal, visando a implementação de
2 - Em estágio inicial de
Certificação Profissional (Rede Certific) na Rede Federal de
melhorias na execução da ação.
implementação
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, visando
implementar ações de melhorias e fortalecimento dessa ação,
que destina-se ao atendimento de trabalhadores que buscam
reconhecimento formal de saberes, conhecimentos e
competências profissionais desenvolvidas em processos
formais e não formais de aprendizagem e na sua trajetória de
vida e trabalho, por meio de processos de certificação
profissional.
Um dos objetivos centrais desta meta é triplicar o número de 1.602.946 matrículas observado em 2013, alcançando, em 2024, o total de 4.808.838, o que exige uma expansão de
3.205.892 matrículas nessa modalidade, até 2024. No período analisado, as matrículas na modalidade concentraram-se principalmente na rede estadual (42,6%, em 2008, e 34,1%
em 2015) e na rede privada (41,0%, em 2008 e 46,4% em 2015), sendo que em 2015, o total de matriculas foi 1.826.289.
Esta meta estabelece também que, até 2024, pelo menos 50% da expansão de 3.205.892 matrículas em EPT de nível médio corresponda ao segmento público – exigência de um
incremento de 1.602.946 matrículas. No período compreendido entre 2013 e 2015, esse aumento foi de 77.531 matrículas, de modo que, para atingir a meta de expansão de 1.602.946
matrículas no segmento público, será necessária a criação de 1.525.415 matrículas entre 2016 e 2024.Isso implica uma expectativa de crescimento de 156,0% a partir de 2016.
Observa-se, ainda, que, em 2015, a rede estadual respondia por 63,6% (622.515) das matrículas, enquanto a rede federal e as municipais respondiam por 33,3% (325.363) e 3,1%
(30.172), respectivamente.
Em 2015, havia 1.825.457 matrículas no Ensino Técnico de Nível Médio no Brasil. Em 2016, foram 1.775.324 matrículas. Apesar da redução de 50.133 matrículas no total, é
importante frisar o aumento de 55.960 matrículas nas instituições públicas, enquanto que nas privadas a redução foi de 106.093 matrículas.
Foram realizadas 1.775.324 matrículas de educação
1.775.324 matrículas de educação profissional técnica de nível médio.
4 - Em estágio avançado de
profissional técnica de nível médio.
implementação

Foi mantida a execução do Programa Brasil Profissionalizado,
programa voltado à expansão e fortalecimento das redes
estaduais e distrital de educação profissional e tecnológica,
por meio da construção de novas escolas, reforma e
ampliação de unidades escolares que oferecem ensino médio
integrado à educação profissional, aquisição de equipamentos
e laboratórios e formação de profissionais, professores e
gestores das redes.
11.3) fomentar a expansão da
i) Continuação da oferta de cursos técnicos de nível médio a
oferta de educação profissional
distância, no âmbito da Rede e-Tec Brasil e início da oferta
técnica de nível médio na
do Pronatec Oferta voluntária.
modalidade de educação a
ii) Disponibilização de acesso público a conteúdos e materiais
distância, com a finalidade de
didáticos da EPT, por intemérdio do PROEDU, em parceria
ampliar a oferta e democratizar o com a Rede Nacional de Pesquisa - RNP

Repasse de R$ 136.064.903,97 para a conclusão de 9 escolas e ampliação/reforma de
outras 14 escolas, resultando em 72.428 mil matrículas.

4 - Em estágio avançado de
implementação

i) Oferta de 7.142 matrículas por meio da Rede e-Tec Brasil e 196.000 matrículas por
meio do Pronatec oferta Voluntária;
ii) 600 conteúdos disponibilizados no PROEDU;
iii) Disponibilização da Plataforma Mooc TIM em 16 instituições da Rede Federal

4 - Em estágio avançado de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
acesso à educação profissional
pública e gratuita, assegurado
padrão de qualidade;
11.4) estimular a expansão do
estágio na educação profissional
técnica de nível médio e do
ensino médio regular,
preservando-se seu caráter
pedagógico integrado ao
itinerário formativo do aluno,
visando à formação de
qualificações próprias da
atividade profissional, à
contextualização curricular e ao
desenvolvimento da juventude;
11.5) ampliar a oferta de
programas de reconhecimento de
saberes para fins de certificação
profissional em nível técnico;

11.6) ampliar a oferta de
matrículas gratuitas de educação
profissional técnica de nível
médio pelas entidades privadas
de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical e
entidades sem fins lucrativos de
atendimento à pessoa com
deficiência, com atuação
exclusiva na modalidade;
11.7) expandir a oferta de
financiamento estudantil à
educação profissional técnica de
nível médio oferecida em
instituições privadas de
educação superior;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
iii) Implementação da Plataforma MOOC TIM Tec para
oferta de cursos abertos e gratuitos pelas instituições públicas
de EPT, que a utilizarão como ferramenta de apoio
pedagógico.
i) Continuação das discussões junto ao Conselho Nacional de
Educação para construção das Diretrizes para Estágios
Curriculares na educação profissional técnica de nível médio
e do ensino médio regular.

Realização de diagnóstico da oferta da Rede Nacional de
Certificação Profissional (Rede Certific) na Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, visando
implementar ações de melhorias e fortalecimento dessa ação,
que se destina ao atendimento de trabalhadores que buscam
reconhecimento formal de saberes, conhecimentos e
competências profissionais desenvolvidas em processos
formais e não formais de aprendizagem e na sua trajetória de
vida e trabalho, por meio de processos de certificação
profissional.
O Pronatec atuou em anos anteriores no Pronatec Viver sem
Limites. A partir do segundo semestre de 2016, a ação entrou
em análise.

Continuidade no desenvolvimento das ações do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
que objetiva expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica, por intermédio
das iniciativas Acordo de Gratuidade, Brasil
Profissionalizado, Rede e-Tec, Bolsa-Formação, Expansão da
Rede Federal e do MedioTec criado em 2016.
11.8) institucionalizar sistema de Continuidade das ações de aprimoramento da proposta para o
avaliação da qualidade da
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e
educação profissional técnica de Tecnológica (Sinaep).

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais
do Magistério da Educação Básica.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Diagnóstico da oferta da Rede Certific na Rede Federal.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Os recursos do orçamento 2016 para o Pronatec foram utilizados para pagamento dos
compromissos assumidos em exercícios anteriores e não quitados.

2 - Em estágio inicial de
implementação

PRONATEC: Especificamente nas ações de financiamento para instituições privadas, o
maior aporte são as iniciativas Bolsa-Formação e MedioTec.

NA - Não aplicável

Subsídios para ajustes na proposta do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Profissional e Tecnológica identificados.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
nível médio das redes escolares
públicas e privadas;
11.9) expandir o atendimento do
ensino médio gratuito integrado
à formação profissional para as
populações do campo e para as
comunidades indígenas e
quilombolas, de acordo com os
seus interesses e necessidades;

11.10) expandir a oferta de
educação profissional técnica de
nível médio para as pessoas com
deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;

11.11) elevar gradualmente a
taxa de conclusão média dos
cursos técnicos de nível médio
na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e
Tecnológica para 90% (noventa
por cento) e elevar, nos cursos
presenciais, a relação de alunos
(as) por professor para 20
(vinte);
11.12) elevar gradualmente o
investimento em programas de
assistência estudantil e
mecanismos de mobilidade
acadêmica, visando a garantir as
condições necessárias à
permanência dos (as) estudantes

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

i) Articulação com a Comissão Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica do Campo nas Redes Públicas
(CNEPT), na elaboração da versão preliminar do Documento
de Referência do Pronatec Campo, Florestas e Águas e da
versão preliminar das Diretrizes para a oferta da EPT do
Campo, Florestas e Águas nas redes públicas de EPT.
ii) Fomento a criação e manutenção de 96 Núcleos de Estudo
em Agroecologia e Produção Orgânica (NEAs), em
instituições da Rede Federal.
i) Fomento para a consolidação de 04 Centros de Referência
em produtos, processos e serviços voltados para a inclusão
social na EPT e, Fortalecimento da parceria interministerial
entre SETEC/SECADI para implementação de Políticas
Públicas voltadas à inclusão Social na EPT.
ii) Contratação de Profissionais Especializados em
Linguagem de Sinais na Rede Federal de EPCT iii)
Fomento aos Núcleos de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), que
respondem pelas atividades de inclusão, permanência e êxito
das pessoas com necessidades específicas no âmbito das 41
instituições da Rede Federal de EPT.

i) Continuação dos trabalhos da Comissão Permanente de
Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito de
Estudantes na Rede Federal, que tem por objetivo assessorar
as Instituições da Rede Federal na elaboração de Planos
Estratégicos para Permanência e Êxito de todos os estudantes
da Rede Federal e de acompanhamento e monitoramento das
ações implantadas e da evolução das taxas de evasão,
retenção e conclusão de cursos;
ii) Recebimento e início da análise dos Planos Estratégicos
Institucionais para a Permanência e Êxito dos Estudantes.
Manutenção do atendimento pelo Plano Nacional de
Assistência Estudantil (Pnaes) e dos recursos específicos para
Assistência Estudantil consignados na Matriz Orçamentária
anual da Rede Federal.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

i) Continuidade da elaboração dos documentos de Referência do Pronatec Campo,
Florestas e Águas, bem como de Diretrizes para a Oferta de EPT do Campo, Florestas e
Águas nas redes públicas.
ii) Manutenção de 96 NEAs, MEC desenvolveu ações que compreendem o
financiamento para criação e manutenção de 96 núcleos de estudo em agroecologia e
produção orgânica (NEAs) com o investimento de 3 milhões.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Participação da DPEE em comissão da SETEC que tem como objetivo organizar o
atendimento educacional especializado aos alunos da educação profissional e
tecnológica. Nesse sentido, foram realizados encontros, reuniões e seminários com o
objetivo de organização do AEE.
No âmbito da educação inclusiva, destaca-se o apoio aos NAPNEs, presentes em todas
as 41 instituições da Rede Federal. Destacam-se, ainda, os investimentos para a
adequação de acessibilidade de vários imóveis da Rede Federal e para os Centros de
Treinamento de Cães Guia, visando ao aumento do número de cães-guia, que formou, em
2017, a primeira turma, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, de treinadores e
instrutores em nível de especialização. Em 2017, foram destinados R$ 4,8 milhões para
obras de acessibilidade e R$ 825 mil aos Centros de Treinamento de Cães Guia. Em
2017, o MEC, em articulação com as Instituições da Rede Federal, instituiu GT para
construção do documento-orientador sobre AEE, no âmbito da EPT, a partir da Lei
Brasileira da Inclusão. Outro destaque foi o fomento para a consolidação dos Centros de
Referência em formação de pessoal em conteúdo específicos no IFMT, que totalizou o
investimento de R$ 1,2 milhões, cujo objetivo é confecção de material acessível,
adequação-adaptação de material pedagógico e uso desenvolvimento de tecnologia
assistiva.
Continuidade da análise dos Planos Estratégicos Institucionais para a Permanência e
Êxito dos Estudantes de 28 Instituições (17 de Institutos Federais e 11 Escolas Técnicas)
da Rede Federal de EPCT.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

100% dos estudantes da Rede Federal de EPT atendidos.

4 - Em estágio avançado de
implementação

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
e à conclusão dos cursos
técnicos de nível médio;
11.13) reduzir as desigualdades
étnico-raciais e regionais no
acesso e permanência na
educação profissional técnica de
nível médio, inclusive mediante
a adoção de políticas
afirmativas, na forma da lei;
11.14) estruturar sistema
nacional de informação
profissional, articulando a oferta
de formação das instituições
especializadas em educação
profissional aos dados do
mercado de trabalho e a
consultas promovidas em
entidades empresariais e de
trabalhadores;
Meta 12: elevar a taxa bruta
de matrícula na educação
superior para 50% (cinquenta
por cento) e a taxa líquida
para 33% (trinta e três por
cento) da população de 18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro)
anos, assegurada a qualidade
da oferta e expansão para, pelo
menos, 40% (quarenta por
cento) das novas matrículas,
no segmento público.
12.1) otimizar a capacidade
instalada da estrutura física e de
recursos humanos das
instituições públicas de educação
superior, mediante ações
planejadas e coordenadas, de
forma a ampliar e interiorizar o
acesso à graduação;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

i) Manutenção do atendimento à Lei de cotas, além de
aplicarem ações afirmativas voltadas para minorias e
populações do campo, das águas e das florestas.

Atendimento a todas as instituições da Rede Federal.

4 - Em estágio avançado de
implementação

Continuação dos trabalhos de construção do Mapa da
Educação Profissional e Tecnológica, para subsidiar o
alinhamento da oferta de vagas de educação profissional às
demandas por profissionais no mercado, por meio do 11º
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão com o Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, cujo
objetivo é o desenvolvimento da segunda etapa do Mapa da
EPT.

Acompanhamento da implementação da 2ª etapa o MAPA da EPT.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Segundo o Relatório, esta meta tem três objetivos quantificáveis. Os dados dos indicadores a seguir referem-se ao ano de 2014:
Indicador 12A: Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM): 32,1% (meta: 50%); Indicador 12B: Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE): 21,2% (meta: 33%);
Indicador 12C: Participação do segmento público na expansão de matrículas de graduação: 20,7% (meta: 40%). Em 2015, segundo os dados da Pnad/IBGE, a taxa bruta de
matrículas na graduação alcançou 32,6%, e a taxa líquida ajustada ficou em 21,3%
Observe-se que as IEs privadas lideraram o crescimento das matrículas em todas as modalidades de ensino. No ensino presencial, as IEs públicas responderam por 27,7% da
expansão total entre 2004 e 2014. Na modalidade EAD, entretanto, a participação da rede pública na expansão total foi de 8,1%. Dentro do segmento público, o maior crescimento
foi da rede federal, que respondeu por 78,7% da expansão de matrículas públicas no período.
Conforme dados do Censo da Educação Superior 2016, o número de matrículas da graduação presencial na rede federal (incluindo universidades, faculdades e institutos federais)
foi de 1.175.650.

A partir da publicação da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, a oferta de
novas vagas de graduação em Medicina passou a ser
priorizada em regiões de saúde com menor relação de vagas e
médicos por habitante, dando ênfase à interiorização dos
cursos e no atendimento de regiões com maior carência de
profissionais. O Programa prevê em seus objetivos diminuir a
carência de médicos nas regiões prioritárias para o Sistema
Único de Saúde (SUS), a fim de reduzir as desigualdades
regionais na área da saúde. Além disso, a autorização para
funcionamento de curso de graduação em Medicina, por
instituição de educação superior privada, passou a ser
precedida de chamamento público.
O processo de expansão e interiorização das IFES aumentou
significativamente o número de alunos matriculados em todas
as regiões do país. A permanência dos jovens nas suas regiões

No período de 2013 a 2017 foram criadas 9.799 novas vagas de Programas de
3 - Em estágio intermediário de
Residência, sendo 3.217 na especialidade de Medicina Geral de Família e
implementação
Comunidade. Dando continuidade às ações do programa, em dezembro de 2017 foi
publicado o Edital nº 2/2017/SERES/MEC, contemplando 29 municípios das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que poderá resultar na criação de 1.450 novas vagas em
cursos de Medicina. Ressalta-se que, além dos cursos previstos nos editais, novas vagas
de graduação em Medicina vem sendo autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) a
partir da análise de processos de aumento de vagas em cursos já existentes, de
autorizações que já estavam em tramitação anteriormente à Lei nº 12.871/2013, da
reativação de vagas decorrentes de medidas de supervisão e de autorizações de vagas em
novos cursos de medicina em universidades públicas. Esses outros processos resultaram
na autorização de 2.361 novas vagas somente no ano de 2017. Portanto, em 2017, foram
autorizadas 3.511 novas vagas, que somadas às 2.101 de 2016, perfazem um total de
5.612 vagas. Ressalta-se que, dos editais em andamento, 1.310 vagas serão autorizadas
até 2018.
Cumpre registrar que, do total de 11.447 vagas previstas em documentos editados quando
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12.2) ampliar a oferta de vagas,
por meio da expansão e
interiorização da rede federal de
educação superior, da Rede
Federal de Educação
Profissional, Científica e
Tecnológica e do sistema
Universidade Aberta do Brasil,
considerando a densidade
populacional, a oferta de vagas
públicas em relação à população
na idade de referência e
observadas as características
regionais das micro e
mesorregiões definidas pela
Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE,
uniformizando a expansão no
território nacional;
12.3) elevar gradualmente a taxa
de conclusão média dos cursos
de graduação presenciais nas
universidades públicas para 90%
(noventa por cento), ofertar, no
mínimo, um terço das vagas em
cursos noturnos e elevar a
relação de estudantes por
professor (a) para 18 (dezoito),
mediante estratégias de
aproveitamento de créditos e
inovações acadêmicas que
valorizem a aquisição de
competências de nível superior;
12.4) fomentar a oferta de
educação superior pública e

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
de origem, garante que esses futuros profissionais possam
efetivamente contribuir para o desenvolvimento local.
Os recursos para atendimento desta iniciativa são alocados
nas universidades federais de acordo com as características
acadêmicas de cada IFES, garantindo-se assim equidade na
distribuição das verbas.
São contempladas com recursos dessa iniciativa ações como:
construção de novas instalações universitárias (salas de aula,
restaurantes universitários, bibliotecas, moradia estudantil,
dentre outros), equipamentos para laboratórios e contratação
de serviços especializados para os novos campus e
universidades.
O Ministério da Educação estabeleceu priorização das novas
IFES e novo campus na distribuição orçamentária de 2017,
assim como na elaboração do orçamento 2018, com a garantia
da alocação do orçamento referenciado em indicadores
acadêmicos mais recentes.
O MEC vem acompanhando de maneira prioritária a
finalização de obras em execução nos novos campuses,
garantindo assim a entrega de infraestrutura adequada às
atividades acadêmicas iniciadas por ocasião do processo de
interiorização das universidades federais.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

do lançamento do Programa Mais Médicos (publicação “Programa Mais Médicos – dois
anos: mais saúde para os brasileiros” do Ministério da Saúde, 2015), já foram ampliadas
pelo MEC 11.461 vagas de medicina.

De acordo com dados extraídos do censo da educação superior 2016, consolidado e
divulgado em 2017, o número de matrículas da graduação presencial na rede federal
(incluindo universidades, faculdades e institutos federais) foi de 1.175.650, o que
demonstra um crescimento de 4% do sistema de 2015 para 2016, com incremento de
aproximadamente 42 mil novas matrículas.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Vem sendo construída pela Secretaria de Educação Superior
do Ministério da Educação (SESu/MEC) a criação de grupo
de trabalho para acompanhar a evasão e taxa de sucesso
acadêmico na rede de universidades federais.A composição se
dará com especialistas do quadro docente das universidades
da rede federal e técnicos da SESu para coletar e sistematizar
dados sobre a evasão e taxa de sucesso acadêmico nos cursos
de graduação presencial com vistas a proposição de ações e
estratégias de combate a retenção, evasão e promoção da
permanência dos estudantes com vista a conclusão e
diplomação no curso por eles escolhidos.

3 - Em estágio intermediário de
De acordo com dados extraídos do censo da educação superior 2016, o número de
implementação
matrículas da graduação presencial na rede federal (incluindo universidades, faculdades e
institutos federais) foi de 1.175.650. Uma vez que a partir de 2015 o crescimento do
sistema federal de educação superior sofreu desaceleração, especialmente influenciado
pelo contexto econômico do país, não há perspectiva de expansão da oferta de novos
cursos, com algumas exceções pontuais. Por esse motivo faz-se necessário o
redimensionamento da meta.

De forma a atender as metas do PNE, o MEC tem
desenvolvido programas com vistas a aumentar o número de

Conforme dados do Censo da Educação Superior, em 2016, havia 1.520.494 estudantes
matriculados em cursos de pedagogia ou licenciatura, sendo 328.032 em instituições

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
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gratuita prioritariamente para a
matrículas em programas de formação inicial de professores
formação de professores e
para a educação básica. No que tange à oferta de educação a
professoras para a educação
distância, destaca-se o Sistema Universidade Aberta do Brasil
básica, sobretudo nas áreas de
(UAB). O sistema é integrado por 108 instituições de
ciências e matemática, bem
educação superior e 770 polos de apoio, distribuídos em todas
como para atender ao défice de
as unidades da Federação, atendendo ao objetivo de oferecer
profissionais em áreas
prioritariamente cursos de licenciatura e de formação inicial e
específicas;
continuada para professores da educação básica. O sistema
UAB opera em regime de colaboração entre a União e os
entes federados, estimulando a criação de centros de
formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial
em localidades estratégicas.
12.5) ampliar as políticas de
Em relação à assistência estudantil, o Plano Nacional de
inclusão e de assistência
Assistência Estudantil (Pnaes) apoia a permanência de
estudantil dirigidas aos (às)
estudantes de baixa renda matriculados em cursos de
estudantes de instituições
graduação presencial das instituições federais de ensino
públicas, bolsistas de instituições superior (Ifes). O objetivo é viabilizar a igualdade de
privadas de educação superior e oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a
beneficiários do Fundo de
melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que
Financiamento Estudantil buscam combater situações de repetência e evasão. O Pnaes
FIES, de que trata a Lei
oferece assistência à moradia estudantil, alimentação,
no10.260, de 12 de julho de
transporte, à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e
2001, na educação superior, de
apoio pedagógico. De 2012 a 2016 foram investidos mais de
modo a reduzir as desigualdades R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 951,8 milhões em 2016 e R$ 984,3
étnico-raciais e ampliar as taxas milhões em 2017.
de acesso e permanência na
O Pnaes também concede auxílio financeiro aos matriculados
educação superior de estudantes em Ifes, bem como em instituições particulares de educação
egressos da escola pública,
superior participantes do Programa Universidade para Todos
afrodescendentes e indígenas e
(Prouni). Seu valor é de R$ 400,00 por mês para o estudante
de estudantes com deficiência,
beneficiado, sendo que um valor diferenciado é garantido aos
transtornos globais do
estudantes indígenas e quilombolas, que recebem R$ 900,00,
desenvolvimento e altas
devido às suas especificidades. Os estudantes indígenas e
habilidades ou superdotação, de quilombolas, quando matriculados em cursos de licenciaturas
forma a apoiar seu sucesso
interculturais, continuam fazendo jus à bolsa permanência
acadêmico;
durante os períodos de atividades pedagógicas formativas na
Ifes até o limite máximo de seis meses. Em 2016, o valor
investido no Programa foi de R$ 161,5 milhões; já em 2017, o
valor foi de R$ 186 milhões.
Metas e Estratégias

12.6) expandir o financiamento
estudantil por meio do Fundo de
Financiamento Estudantil FIES, de que trata a Lei
no 10.260, de 12 de julho de
2001, com a constituição de
fundo garantidor do
financiamento, de forma a

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é destinado a
financiar a graduação na educação superior de estudantes
matriculados em cursos superiores não gratuitos na forma da
Lei 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os
estudantes matriculados ou que venham a se matricular, a
partir dos processos seletivo do Fies, em cursos superiores
que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo
MEC.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

federais de ensino (graduação presencial e graduação à distância). No mesmo ano, foram
registradas 93.511 novas vagas em cursos de licenciatura ou pedagogia nas instituições
federais, incluindo as vagas em programas especiais.
No ano de 2017, a UAB registrou 54.982 novas matrículas para a formação inicial de
professores. O investimento total da UAB, no ano de 2017, foi de R$ 350 milhões nos
cursos atendidos, sendo que desse montante, especificamente nas especializações e
mestrados profissionais direcionados à formação continuada de professores, o
investimento alcançou R$ 63 milhões.

No âmbito da educação especial, as ações intersetoriais para regulamentação e
4 - Em estágio avançado de
monitoramento do Programa Incluir estão em andamento. Todas as 63 instituições
implementação
federais de educação superior já foram contempladas com os núcleos de acessibilidade.
Dados do Censo da Educação Superior indicam que há 35.245 alunos da educação
especial matriculados nesse nível de ensino. O Programa de Desenvolvimento
Acadêmico Abdias Nascimento visa a propiciar a formação e a capacitação de estudantes
autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em universidades, instituições de
educação profissional e tecnológica e centros de pesquisa no Brasil e no exterior. No
âmbito da graduação e doutorado sanduíches até dezembro de 2017, para iniciar seus
projetos de mobilidade acadêmica, 31 instituições cadastraram seus projetos no sistema
de bolsas da Capes. Já nos projetos de formação pré-acadêmica, dentre as 24 propostas
selecionadas, houve, em 2017, o repasse de R$ 1 milhão a 9 projetos, de 6 universidades,
pela Secretaria de Educação Superior (Sesu). Outra iniciativa importante do MEC é o
Programa de Bolsa Permanência. Trata-se de um auxílio financeiro que tem por
finalidade minimizar os efeitos das desigualdades sociais e contribuir para a permanência
e a diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade
socioeconômica. A Bolsa Permanência é acumulável com ações do auxílio estudantil
gerido pela instituição federal de educação superior (Ifes) e por uma bolsa acadêmica,
como as do Programa de Educação Tutorial (PET), do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (Pibic) ou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid). Estudantes quilombolas e indígenas têm a garantia de um valor
diferenciado equivalente a pelo menos o dobro do valor concedido aos demais
estudantes. Quilombolas e indígenas matriculados em cursos de licenciatura intercultural
específica também têm assegurado o direito à bolsa de permanência durante os períodos
de atividades pedagógicas formativas na Ifes. Em 2017, o programa teve dois períodos de
inscrição, o último finalizado em agosto.
Nesse contexto, foi editada a Medida Provisória nº 785, de 2017, convertida
5 - Implementada
posteriormente na Lei 13.530, de 2017, introduzindo substanciais alterações no Fies e
alterando a Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o Fies. Entre as novidades, estão a
oferta de vagas a juro zero, a flexibilização no prazo de carência e mais atenção à
qualidade dos cursos que oferecem o financiamento. Foi também criado um novo Fundo
Garantidor, denominado FG-FIES, que terá integralização inicial da União e participação
obrigatória das entidades mantenedoras, que serão cotistas do Fundo na proporção inicial
de 13% sobre o valor dos encargos educacionais financiados, percentual que irá variar a
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dispensar progressivamente a
exigência de fiador;

12.7) assegurar, no mínimo, 10%
(dez por cento) do total de
créditos curriculares exigidos
para a graduação em programas
e projetos de extensão
universitária, orientando sua
ação, prioritariamente, para áreas
de grande pertinência social;

12.8) ampliar a oferta de estágio
como parte da formação na
educação superior;
12.9) ampliar a participação
proporcional de grupos
historicamente desfavorecidos
na educação superior, inclusive
mediante a adoção de políticas
afirmativas, na forma da lei;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
A partir da publicação da Medida Provisória nº 785/2017,
convertida posteriormente na Lei nº 13.530/2017, o Fies
passou por reformulação objetivando maior sustentabilidade.
Entre as mudanças, destacam-se a oferta de vagas na
modalidade do Fies a juro zero, a flexibilização no prazo de
carência, a modificação dos parâmetros de amortização, com
a inclusão da possibilidade de desconto direto em folha no
caso do financiado com emprego formal, a existência de nova
forma de garantia para os contratos formalizados no âmbito
do Fies a partir de 2018, e mais atenção à qualidade dos
cursos que oferecem o financiamento.

O Programa de Extensão Universitária (Proext), abrange
programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na
formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais
diversas dimensões.

A Lei nº 12.711/2012, conhecida como a Lei de Cotas, tem
por finalidade promover a equidade no acesso à educação
superior por meio da reserva de vagas a grupos minoritários
ao estabelecer uma reserva de 50% das vagas das
universidades federais para estudantes que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas e 50%
dessas vagas devem ser reservadas aos estudantes oriundos de

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

partir do segundo ano de criação, de acordo com a inadimplência dos estudantes que
cursaram cada instituição de ensino, como medida de incentivo à qualidade dos cursos,
com reflexo na empregabilidade dos formandos. A previsão inicial é formar um caixa de
R$ 3 bilhões.
O FG-Fies tem por objetivo a complementariedade de renda dentro do prazo de
amortização e a garantia do risco de crédito dos financiamentos. Os estudantes com renda
familiar mensal bruta per capita de até 1,5 salário-mínimo terão a cobertura exclusiva do
Fundo Garantidor. Já os estudantes com renda superior precisarão indicar fiador.
Considerando que o Fies passa por período de mudanças significativas e que a estrutura
de governança e gestão foi alterada de forma substancial, faz-se necessário
acompanhamento especial a presente meta. mister se faz o acompanhamento
parcimonioso da meta para que os objetivos da política pública que a traçaram estejam
em consonância com a execução de sua gestão, sugerindo-se que a mesma seja revista a
partir da revisão do Plano de Ação definido pelo CG-Fies para atendimento do Acórdão
Plenário TCU nº 3001, de 2016.
Em 2016, foram firmados 203.255 novos contratos. Em 2017, foram ofertadas 230.364
vagas, tendo sido firmados 170.068 novos contratos, ou seja, uma taxa de ocupação de
73%, além da renovação de 1.021.856 de contratos de financiamento vigentes. Desde a
instituição do Programa, já foram firmados 2.572.932 de contratos de financiamento.
Convênios vigentes PROEXT: 71 com um montante de R$31.476.372,33. Prestações de 3 - Em estágio intermediário de
Contas Enviadas para análise: De 2008 a 2016 foram analisadas 53 prestações de contas implementação
o que significa 6,62 por ano com um montante de R$13.497.722,85 e em 2017 foram
enviadas para análise 19 com um montante de R$5.569.443,25. Demonstrando assim um
aumento significativo quando ao acompanhamento. Prestações de Contas Aprovadas:
De 2008 a 2016 foram aprovadas 22 prestações de contas significando 2,75 por ano com
um montante de 13.288.198,86 e em 2017 foram aprovadas 11 com um montante de
R$7.674.718,98. Destes convênios aprovados 10 foram realizadas visitas "in loco" o que
demonstra que a verificação da execução física do objeto e os aspectos contábeis e
financeiros "in loco" são mais eficientes. O Programa de Extensão Universitária
(Proext), abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase na
formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões. Em 2016, o
Proext publicou o Edital PROEXT/2016, onde foram selecionados e aprovados 136
programas e 192 projetos, envolvendo o montante de R$ 55.057.495,19 e contemplando
67 instituições federais, 23 instituições estaduais, 5 instituições municipais e 18
instituições comunitárias.
Em 2017 não houve nova chamada de projetos para o PROEXT, devido as restrições
orçamentárias dos órgãos federais envolvidos.
0 - Não há como se manifestar

Considerando os processos seletivos para acesso a cursos de graduação realizados por
3 - Em estágio intermediário de
meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), todas as instituições federais de educação
implementação
superior (IFES) vinculadas ao MEC reservaram para atendimento ao disposto na
legislação, previstos no art. 8º da Lei nº 12.711/2012, um percentual igual ou superior a
50%. No primeiro semestre de 2017, do total de 237.840 vagas ofertadas, 202.156 foram
ofertadas somente pelas instituições públicas federais e, desse modo, foram reservadas,
pela Lei de Cotas, o total de 102.538, o que corresponde a 51%. No segundo semestre, do
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per
capita. Tal reserva de vagas deve também observar a
proporção de pretos, pardos e indígenas da população da
unidade da Federação onde está instalada a instituição,
segundo o último Censo do IBGE. A Lei prevê, ainda, que as
instituições federais de educação superior deveriam
implementar, no mínimo, 12,5% da reserva de vagas prevista
a cada ano, e garantir o percentual mínimo de 50% para a
reserva de vagas até 2016.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

total de 51.913 vagas ofertadas, 48.918 foram ofertadas somente pelas instituições
públicas federais e, desse modo, foram reservadas 24.744 vagas pela Lei de Cotas, o que
corresponde a 51%.
Também com vistas à ampliação da participação proporcional de grupos historicamente
excluídos na educação superior nas instituições privadas de ensino superior, o Programa
Universidade para Todos (ProUni) destina uma parcela de sua oferta de bolsas a
estudantes pretos, pardos e indígenas. Desde sua instituição em 2005, mais de 50% das
bolsas concedidas pelo ProUni foram ocupadas por esse público, totalizando 1.182.632
bolsas das 2,2 milhões ocupadas no programa em 2017.
O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento visa a propiciar a
formação e a capacitação de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, em universidades, instituições de educação profissional e
tecnológica e centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Em 2016, o MEC financiou
projetos conjuntos de pesquisa entre instituições brasileiras e estrangeiras com
modalidades de graduação sanduíche e doutorado sanduíche, envolvendo 32 instituições
de ensino superior; e projetos de formação pré-acadêmica de acesso à pós-graduação,
com a seleção de 24 propostas, de 13 instituições de ensino superior. No âmbito da
graduação e doutorado sanduíches, até dezembro de 2017, 31 instituições cadastraram
seus projetos no sistema de bolsas da Capes para iniciar seus projetos de mobilidade
acadêmica. Já nos projetos de formação pré-acadêmica, dentre as 24 propostas
selecionadas, houve, em 2017, o repasse de R$ 1 milhão a 9 projetos de 6 universidades.
12.10) assegurar condições de
Foi promovida alteração da Lei n° 8.745/ 1993, pela Lei
O Programa Incluir, que visa fomentar a criação e a consolidação de núcleos de
3 - Em estágio intermediário de
acessibilidade nas instituições de 13.530/2017, no sentido de se autorizar a contratação
acessibilidade nas universidades federais, disponibilizou em 2016 recursos na ordem de
implementação
educação superior, na forma da
temporária de profissional de nível superior especializado
R$ 9,2 milhões para universidades federais executarem ações no âmbito do programa, de
legislação;
para atendimento a pessoas com deficiência, matriculadas
acordo com a quantidade de alunos matriculados na graduação presencial.
regularmente em cursos técnicos de nível médio e em cursos
As ações intersetoriais para regulamentação e monitoramento do programa estão em
de nível superior nas instituições federais de ensino. Além
andamento. Todas as 63 instituições federais de educação superior já foram contempladas
disso, foi autorizada em 2017 a contratação temporária de 300 com os núcleos de acessibilidade. Dados do Censo da Educação Superior indicam que há
tradutores intérpretes de linguagem de sinais, para atender
35.245 alunos da educação especial matriculados nesse nível de ensino.
demandas das universidades e institutos federais.
No âmbito da educação inclusiva, destaca-se o apoio aos Núcleos de Atendimento às
Fomento aos Núcleos de Atendimento às Pessoas com
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), presentes em todas as
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEs), que
41 instituições da Rede Federal e que respondem pelas atividades de inclusão,
respondem pelas atividades de inclusão, permanência e êxito permanência e êxito das pessoas com necessidades específicas. Destacam-se, ainda, os
das pessoas com necessidades específicas no âmbito das 41
investimentos para a adequação de acessibilidade de vários imóveis da Rede Federal e
instituições da Rede Federal de EPT.
para os Centros de Treinamento de Cães Guia, visando ao aumento do número de cãesguia, que formou, em 2017, a primeira turma, pelo Instituto Federal de Santa Catarina, de
treinadores e instrutores em nível de especialização. Em 2017, foram destinados R$ 4,8
milhões para obras de acessibilidade e R$ 825 mil aos Centros de Treinamento de Cães
Guia. Em 2017, o MEC, em articulação com as Instituições da Rede Federal, instituiu
Grupo de Trabalho para construção do documento-orientador sobre atendimento
educacional especializado (AEE), no âmbito da EPT, a partir da Lei Brasileira da
Inclusão (Lei nº 13.146, de 06 de junho de 2015). Outro destaque foi o fomento para a
consolidação dos Centros de Referência em formação de pessoal em conteúdo
específicos no Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Mato Grosso
(IFMT), que totalizou o investimento de R$ 1,2 milhões, cujo objetivo é confecção de
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12.11) fomentar estudos e
pesquisas que analisem a
necessidade de articulação entre
formação, currículo, pesquisa e
mundo do trabalho,
considerando as necessidades
econômicas, sociais e culturais
do País;
12.12) consolidar e ampliar
programas e ações de incentivo à
mobilidade estudantil e docente
em cursos de graduação e pósgraduação, em âmbito nacional e
internacional, tendo em vista o
enriquecimento da formação de
nível superior;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos
material acessível, adequação-adaptação de material pedagógico e uso desenvolvimento
de tecnologia assistiva.
Em 2017, foram investidos R$ 4,7 milhões nessa iniciativa, tendo sido contratados 286
projetos, pela Chamada 94/2013, e 472 projetos pela Chamada Pública n° 17/2014.

No âmbito das ações que visa promover o engajamento dos
institutos federais com o setor produtivo, o MEC apoiou o
desenvolvimento de projetos de pesquisa, de extensão e de
inovação, dentre eles, a publicação de Chamadas Públicas,
almejando o desenvolvimento de produtos, processos e
serviços para os setores produtivos, sociais e culturais locais e
regionais atendidos pelas unidades da Rede Federal, com
destaque para as Chamadas Públicas nº94/2013 e n° 17/2014.
- Concessão de bolsas de estudos no exterior
Entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017 foram concedidas 8.082 novas bolsas de
- Reformulação do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF)
estudo no exterior por meio de ações de mobilidade acadêmica internacional, cooperação
internacional e internacionalização da ciência e pesquisa brasileiras. Em 2017, houve
continuidade na implementação de bolsas individuais e de bolsas vinculadas a projetos
conjuntos de pesquisa e parcerias universitárias no âmbito dos acordos de cooperações
internacional. Em 2017, novos editais foram lançados, totalizando 6.257 novas bolsas.
Dessas, 4.159 bolsas eram do Programa Doutorado Sanduíche no Exterior, que
disponibilizou cotas de estágio de doutorando no exterior para todos os programas de
pós-graduação brasileiros aprovados pela Capes. Também foram lançados novos editais
de cooperação com parceiros como a Universidade de Harvard, de Oxford e de
Cambridge e com instituições como a Fundação Alexander von Humboldt, Cofecub,
DAAD, IIASA e FCT, para mobilidade acadêmica e científica de brasileiros para países
como França, Portugal, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha,
Suécia, Noruega e Áustria. No final de 2017, foi lançado o edital do Programa
Institucional de Internacionalização (CAPES–PrInt) que tem o objetivo, entre outros, de
aumentar as oportunidades de mobilidade acadêmica e científica para o exterior de
docentes e discentes brasileiros, com ênfase em doutorandos, pós-doutorandos e docentes
vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu.
Em 2017, ocorreu o recredenciamento de 58 universidades federais na nova fase do
Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), com a inclusão de outros idiomas além do inglês:
alemão, espanhol, francês, italiano, japonês e português como língua estrangeira (PLE).
Em seguida, mediante o Edital Nº 59/2017, também foram credenciadas 21 universidades
estaduais e uma municipal, totalizando 80 instituições universitárias públicas
participantes do Programa. Em dezembro de 2017, foram credenciados 16 institutos
federais que também farão parte do IsF, totalizando 96 instituições para a nova fase do
programa (quadriênio 2017-2020). A política do MEC foi a de estimular o
credenciamento para idiomas, além do inglês, com foco específico na ampliação da oferta
de PLE. Das 80 universidades, 60 comprometeram-se com a oferta do PLE, ampliando as
possibilidades de internacionalização das universidades. Com a parceria do Inep, foram
credenciadas mais 37 universidades federais como centros aplicadores do teste CELPEBRAS, ampliando o atendimento dos estrangeiros para comprovação de proficiência do
português em nosso país. Em 2017, foram ofertadas cerca de 1.800 vagas de PLE nas 60
universidades participantes. Ainda sobre certificação, 70 das universidades parceiras
aplicaram em 2017 cerca de 38 mil provas do teste TOEFL ITP nas universidades
federais credenciadas ao Programa IsF, visando à avaliação do nível de proficiência em
inglês da comunidade acadêmica e ao nivelamento para a participação em programas de
mobilidade internacional.

Situação de implementação da
estratégia**

4 - Em estágio avançado de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Metas e Estratégias
12.13) expandir atendimento
específico a populações do
campo e comunidades indígenas
e quilombolas, em relação a
acesso, permanência, conclusão
e formação de profissionais para
atuação nessas populações;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
Manutenção do Programa Bolsa Permanência - concede
auxílio financeiro prioritariamente a estudantes matriculados
em IFES em situação de vulnerabilidade socioeconômica e
estudantes indígenas e quilombolas; Implementação de cursos
de licenciatura em educação do campo por meio do
PROCAMPO, em instituições públicas de ensino superior
para a formação de educadores para a docência nos anos
finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas
rurais;
O MEC fomenta a criação de cursos de licenciaturas por
áreas de conhecimento, organizados em etapas formativas
Tempo Universidade e Tempo Comunidade, com perfil de
financiamento diferenciado para a formação de professores do
campo e de comunidades remanescentes de quilombolas e dos
territórios indígenas. O Programa de Apoio à Formação
Superior em Licenciatura em Educação do Campo
(Procampo) foi criado para promover a implementação de
cursos regulares de licenciatura em educação do campo,
voltados especificamente para a formação de educadores para
a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino
médio nas escolas rurais. Para a formação inicial de
professores indígenas em nível superior, o MEC desenvolve o
Programa de Apoio às Licenciaturas Interculturais Indígenas
(Prolind)

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**
3 - Em estágio intermediário de
implementação

Para a manutenção das Licenciaturas Interculturais Indígenas, em 2017, houve apoio
financeiro a 13 IES que desenvolvem as Licenciaturas Interculturais Indígenas para a
habilitação de 2.743 professores indígenas para a docência nos anos finais do ensino
fundamental e no ensino médio. Essas instituições receberam recursos descentralizados
no valor de R$ 10,6 milhões. Além dessas IES, houve continuidade das Licenciaturas
Interculturais em outras 3 instituições. No total, 16 IES desenvolveram as Licenciaturas
Interculturais Indígenas em 14 estados,no ano de 2017.Além disso, a Ação Saberes
Indígenas na Escola promove a formação continuada de professores indígenas que atuam
nos anos iniciais do ensino fundamental. Em 2017, essa ação, oferecida por 24 IES,
organizadas em 9 Redes, contou com 5.174 vagas para professores indígenas que atuam
em 309 escolas. Para tanto, foram descentralizados R$2,1 milhões para custeio da
formação em 14 IES e, até o final de 2017, destinados R$11 milhões em bolsas para
cursistas e equipes pedagógicas.
Em relação a Licenciatura em Educação do Campo, o Censo Escolar de 2016 registra
339.781 funções docentes na educação do campo. Em 2017, no âmbito dos cursos de
Educação do Campo (Escola da Terra), 3.500 novas vagas foram ofertadas a professores
de escolas multisseriadas e quilombolas e mais de 5 mil professores concluíram a
formação iniciada em exercícios anteriores. 16 IES desenvolveram a formação e
receberam recursos da ordem de R$ 2,7 milhões para custeio. No âmbito da Renaform,
na formação continuada, na modalidade aperfeiçoamento, 400 professores estão em
formação atendidos por 8 IES que receberam valores da ordem de R$ 716 mil para
custeio e bolsas. Foram iniciados também dois cursos de aperfeiçoamento em Educação
Escolar Quilombola que receberam R$ 96 mil para a oferta de 200 vagas no total. O
MEC também apoiou a oferta de 450 vagas para formação continuada em Educação para
as Relações Étnico-raciais, em 5 IES, e 200 vagas em Educação Escolar Quilombola, em
2 IES.
O Programa Bolsa Permanência, buscando minimizar as desigualdades sociais e
contribuir para a permanência e a diplomação dos estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, também concede auxílio financeiro aos matriculados
em Ifes, bem como em instituições particulares de educação superior participantes do
Programa Universidade para Todos (Prouni). Seu valor é de R$ 400,00 por mês para o
estudante beneficiado, sendo que um valor diferenciado é garantido aos estudantes
indígenas e quilombolas, que recebem R$ 900,00, devido às suas especificidades. Os
estudantes indígenas e quilombolas, quando matriculados em cursos de licenciaturas
interculturais, continuam fazendo jus à bolsa permanência durante os períodos de
atividades pedagógicas formativas na Ifes até o limite máximo de seis meses. Em 2016, o
valor investido no Programa foi de R$ 161,5 milhões; já em 2017, o valor foi de R$ 186
milhões.
12.14) mapear a demanda e
O Plano de trabalho detalhado define as fases de execução do Para a operação do Mapa será desenvolvida uma ferramenta eletrônica que permitirá a
2 - Em estágio inicial de
fomentar a oferta de formação de projeto MESUP "Mapa da Educação Superior no Brasil", que integração sistemática das informações, bem como a visualização de diferentes cenários
implementação
pessoal de nível superior,
está sendo desenvolvido pelo Centro de Gestão e Estudos
de demanda e regionalizações, gerados a partir dos modelos adotados. Essa etapa
destacadamente a que se refere à Estratégicos (CGEE) para a Secretaria de Educação Superior contemplará a definição dos requisitos de operação do Mapa em articulação com a
formação nas áreas de ciências e do Ministério da Educação (SESU/MEC). Foi realizada pela
SESU/MEC, no sentido alinhar as expectativas e o desenvolvimento da ferramenta. A
matemática, considerando as
SESu a contratação de consultoria especializada para analisar etapa desenvolvimento levará em conta a compatibilização com o sistema de informações
necessidades do
os cursos de Licenciaturas em Matemática, Física e Química e do MEC (BI). A ferramenta deverá conter as seguintes funcionalidade: • Visualizador
desenvolvimento do País, a
suas práticas pedagógicas no âmbito das universidades
com georreferenciamento e interatividade; • Carga de dados estrutural (montagem do
inovação tecnológica e a
federais. A formação de professores para a educação básica é
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melhoria da qualidade da
educação básica;

12.15) institucionalizar
programa de composição de
acervo digital de referências
bibliográficas e audiovisuais
para os cursos de graduação,
assegurada a acessibilidade às
pessoas com deficiência;

12.16) consolidar processos
seletivos nacionais e regionais
para acesso à educação superior
como forma de superar exames
vestibulares isolados;

12.17) estimular mecanismos
para ocupar as vagas ociosas em
cada período letivo na educação
superior pública;
12.18) estimular a expansão e
reestruturação das instituições de
educação superior estaduais e
municipais cujo ensino seja
gratuito, por meio de apoio
técnico e financeiro do Governo
Federal, mediante termo de
adesão a programa de
reestruturação, na forma de

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
definida no PNE 2014/2024 como área estratégica por seus
impactos no sistema de educação e no processo de
desenvolvimento e inserção internacional da economia do
país.
Como exercício profissional que se constrói
permanentemente, aliando o espaço da prática com o da
reflexão teorizada, essa formação precisa ser entendida em
sua peculiaridade, principalmente nas áreas de matemática,
física e química comumente caracterizadas por altas taxas de
evasão e retenção, e reduzidas taxas de diplomação.
Avaliar a pedagogia em execução nas universidades federais
nessas áreas, torna-se indispensável no sentindo de subsidiar a
atuação da SESu com vistas ao aprimoramento e implantação
de metodologias pedagógicas inovadoras que contribuam para
o aprimoramento da educação superior e consequentemente,
da educação básica.
Manutenção e o desenvolvimento da coleção do Portal de
Periódicos.

Sistema de Seleção Unificada (SISU), implantado em 2010, é
o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio
do qual instituições públicas de ensino superior oferecem
vagas a candidatos participantes do Enem. A participação das
instituições públicas e gratuitas de educação superior é
formalizada por meio da assinatura de Termo de Adesão a
cada edição do processo seletivo do Sisu.
i) Realização de levantamento de vagas ociosas junto as
universidades públicas;
ii) Desenvolvimento de módulo do Sistema de Seleção
Unificada, focado em vagas ociosas.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

cenário); • Visualizador de diferentes cenários e respectivas demandas de pessoal; •
Visualizador do “matching” : oferta de ES e demanda de pessoal

Em 2017, a Capes disponibilizou aos seus usuários o acesso às informações localizadas
em um acervo de mais de 40 mil títulos com textos completos, 126 bases referenciais, 11
bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de e-books e bases de dados contendo
enciclopédias, obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdos audiovisuais.
O Portal de Periódicos indexa, também, outros tipos de materiais de acesso livre na
internet, como as Bases de Teses e Dissertações e os Repositórios Institucionais e outras
fontes de informação científica e acadêmica.
Até novembro de 2017 foram registrados mais de 121,4 milhões de acessos ao conteúdo
disponível no Portal de Periódicos, o que equivale a mais de 360 mil acessos diários. Por
meio desta ferramenta são apoiadas 430 instituições de ensino superior e de pesquisa com
acesso gratuito ao conteúdo assinado.
O Sisu contou, em 2017, com a adesão de 132 instituições de ensino superior, entre
universidades federais, estaduais, municipais e institutos federais. Foram ofertadas, ao
todo, aproximadamente 290 mil vagas em todas as regiões do país.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação

0 - Não há como se manifestar
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regulamento, que considere a sua
contribuição para a ampliação de
vagas, a capacidade fiscal e as
necessidades dos sistemas de
ensino dos entes mantenedores
na oferta e qualidade da
educação básica;
12.19) reestruturar com ênfase
na melhoria de prazos e
qualidade da decisão, no prazo
de 2 (dois) anos, os
procedimentos adotados na área
de avaliação, regulação e
supervisão, em relação aos
processos de autorização de
cursos e instituições, de
reconhecimento ou renovação de
reconhecimento de cursos
superiores e de credenciamento
ou recredenciamento de
instituições, no âmbito do
sistema federal de ensino;
12.20) ampliar, no âmbito do
Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior FIES, de que trata a Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001,
e do Programa Universidade
para Todos - PROUNI, de que
trata a Lei no 11.096, de 13 de
janeiro de 2005, os benefícios
destinados à concessão de
financiamento a estudantes
regularmente matriculados em
cursos superiores presenciais ou
a distância, com avaliação
positiva, de acordo com
regulamentação própria, nos
processos conduzidos pelo
Ministério da Educação;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Revisão e atualização de normas que regulam o sistema
federal de ensino, a partir de ampla discussão com entidades
governamentais, associações representativas das instituições
de educação superior públicas e particulares e outros atores da
área educacional, com vistas a modernização e a
desburocratização dos procedimentos regulatórios.

Edição e revisão de normativos, inclusive, com a publicação do Decreto nº 9.235, de 15
de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão
e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e
pós-graduação no sistema federal de ensino, além das Portarias Normativas nº 20, 21, 22,
23 e 24/2017 que regulamentam o previsto no novo Decreto. Em relação ao exercício da
atividade de regulação, em 2017, foram publicados 14.732 atos regulatórios, sendo
12.434 atos de regulação, 350 atos de supervisão, 708 atos institucionais, 1.225 atos de
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) e 15
qualificações como instituições comunitárias de educação superior (ICES).

3 - Em estágio intermediário de
implementação

O Programa Universidade para Todos (Prouni) - Lei nº
11.096/2005, tem como finalidade a concessão de bolsas de
estudo integrais e parciais em cursos de graduação e
sequenciais de formação específica, em instituições de ensino
superior privadas.
Em consonância com os ditames dos Acórdãos nº 3001/2016TCU-Plenário e nº 539/2017-TCU-Plenário, foi editada a
Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017, convertida
na Lei nº 13.530, de 8 de dezembro de 2017. A Medida
Provisória propõe o aperfeiçoamento do programa de
financiamento estudantil, de que trata a Lei nº 10.260, de
2001, com foco na sustentabilidade e na melhoria da gestão,
de modo a viabilizar uma política de acesso ao ensino
superior mais ampla que seja eficaz e que atenda melhor o
estudante. Para a primeira modalidade de financiamento
estudantil, direcionada aos estudantes com renda familiar
bruta de até três salários mínimos per capita, serão oferecidas
melhores condições de financiamento e uma série de outras
melhorias na gestão e transparência do programa e para os
alunos. Uma inovação trazida é a previsão de taxa de juros
reais zero. Além disso, o novo Fies respeitará a capacidade de
pagamento do aluno, o prazo e o valor das prestações do
financiamento passará a ser mediante a vinculação do valor
da prestação à renda efetiva do financiado. O valor da
prestação será calculado de maneira proporcional ao salário

O Programa Universidade para Todos (Prouni) tem como finalidade a concessão de
4 - Em estágio avançado de
bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação
implementação
específica, em instituições de ensino superior privadas. No primeiro semestre de 2017,
foram ofertadas 214.236 novas bolsas e, no segundo semestre, 147.815, totalizando
362.051 novas bolsas durante o ano de 2017, das quais 240.858 foram ocupadas, ou seja
66%. O Programa possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos
estudantes nas instituições, como a Bolsa Permanência, que beneficiou, em 2017, uma
média mensal de 8.334 mil bolsistas, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que,
no ano, possibilitou a 8.950 bolsistas parciais do Prouni o financiamento da parte da
mensalidade não coberta pela bolsa. O Prouni já atendeu, desde sua criação até 2017,
mais de 2,2 milhões de estudantes, sendo 70 % com bolsas integrais.
O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitos na
forma da Lei nº 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes
matriculados ou que venham a se matricular, a partir do processo seletivo do Fies, em
cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. A
partir da publicação da Medida Provisória nº 785/2017, convertida posteriormente na Lei
nº 13.530/2017, o Fies passou por reformulação objetivando maior sustentabilidade.
Entre as mudanças, destacam-se a oferta de vagas na modalidade do Fies a juro zero, a
flexibilização no prazo de carência, a modificação dos parâmetros de amortização, com a
inclusão da possibilidade de desconto direto em folha no caso do financiado com
emprego formal, a existência de nova forma de garantia para os contratos formalizados
no âmbito do Fies a partir de 2018, e mais atenção à qualidade dos cursos que oferecem o
financiamento. Em 2016, foram firmados 203.255 novos contratos. Em 2017, foram
ofertadas 230.364 vagas, tendo sido firmados 170.068 novos contratos, ou seja, uma taxa
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12.21) fortalecer as redes físicas
de laboratórios multifuncionais
das IES e ICTs nas áreas
estratégicas definidas pela
política e estratégias nacionais
de ciência, tecnologia e
inovação.
Meta 13: elevar a qualidade da
educação superior e ampliar a
proporção de mestres e
doutores do corpo docente em
efetivo exercício no conjunto
do sistema de educação
superior para 75% (setenta e
cinco por cento), sendo, do
total, no mínimo, 35% (trinta e
cinco por cento) doutores.
13.1) aperfeiçoar o Sistema
Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES,
de que trata a Lei no 10.861, de
14 de abril de 2004, fortalecendo
as ações de avaliação, regulação
e supervisão;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
bruto do estudante financiado, mediante retenção diretamente de ocupação de 73%, além da renovação de 1.021.856 de contratos de financiamento
na fonte pagadora e recolhimento direto ao FIES. Portanto o
vigentes. Desde a instituição do Programa, já foram firmados 2.572.932 de contratos de
período de amortização dependerá da renda do aluno. Essa
financiamento.
medida constitui importante mecanismo de mitigação da
inadimplência. Aliada a isso, o agente financeiro, de acordo
com as diretrizes do MEC e do Comitê Gestor do FIES CGFIES, poderá pactuar medidas de estímulo à liquidação ou
reescalonamento das dívidas vencidas, visando assegurar o
retorno dos capitais emprestados. Com relação ao risco do
Fies, a baixa contribuição das instituições de ensino superior IES para o FGEDUC, já que as instituições de ensino
contribuem com menos de 10% para garantir o empréstimo ao
FIES. O restante é coberto direta ou indiretamente pelo
governo (na condição de único cotista do FGEDUC e por
meio da assunção de parte do risco pelo FIES). No modelo
aprovado pela Medida Provisória, as Instituições de Ensino
serão cotistas e contribuirão ao novo Fundo Garantidor do
Fies (FG-FIES) na medida da qualidade da sua carteira de
crédito, ficando o aporte da União limitado a R$ 3 bilhões.
Por fim, as atividades operacionais do FIES serão
centralizadas em um único agente financeiro, gerando ganho
de escala e economia para o Governo Federal.

Situação de implementação da
estratégia**

1 - Implementação não iniciada

No Relatório do Inep consta que o percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior era 73,4% em 2014, porcentagem já bem próxima da meta. O
percentual de docentes com doutorado na educação superior era 35,5% em 2014, o que significa que a meta já foi superada. Em 2016, segundo dados apurados pelo Censo da
Educação Superior, o percentual de mestres ou doutores no corpo docente das Instituições de Ensino Superior alcançou 78,07%.

As atividades de avaliação, regulação e supervisão da
educação superior são realizadas no âmbito do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)
instituído pela Lei nº 10.861/ 2004 e têm como objetivo
assegurar o processo nacional de avaliação das instituições,
dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos
estudantes. O Sinaes visa, portanto, a melhoria da qualidade
da educação superior; a orientação da expansão da sua oferta;

No que tange ao fortalecimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), o MEC, em conjunto com o Conselho Nacional de Educação (CNE), o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), atua para auxiliar na gestão
das universidades federais no sentido de incentivar políticas pedagógicas inovadoras que
contribuam para a melhoria da qualidade do ensino.
Contribuindo para o aperfeiçoamento do Sinaes, o MEC, em paralelo ao processo de
revisão e atualização da regulamentação da educação superior, também empreendeu a

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
o aumento permanente da sua eficácia institucional e
efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção
do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades
sociais das instituições de educação superior, por meio da
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores
democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da
afirmação da autonomia e da identidade institucional.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

atualização dos Instrumentos de Avaliação In Loco para o credenciamento de IES,
incluindo a modalidade a distância, e para a autorização e reconhecimento de cursos
(presencias e EAD), com vistas ao aperfeiçoamento da atuação regulatória da educação
superior. Em 2017, foi realizado o Seminário Internacional de Avaliação da Educação
Superior, objetivando promover a reflexão sobre a avaliação da educação superior, bem
como a ampla e crítica discussão sobre os processos de operacionalização do Sinaes,
alcançando um bom nível de participação, com colaborações fundamentais para a análise,
proposição e implementação de políticas públicas de avaliação da educação superior no
país.
O Inep, em 2017, estruturou em seis eixos as ações que fortalecem o Sinaes: 1) Revisão
da organização do trabalho, com ações referentes à gestão de desempenho; 2)
participação nos grupos de trabalhos de governança de projeto do Sistema e-MEC e
revisão de legislação da educação; 3) Revisão dos métodos e instrumentos adotados na
avaliação; 4) Capacitação de Avaliadores e a Gestão dos Bancos de Avaliadores; 5)
Atualização do sistema informatizado que sustenta as atividades de avaliação e fluxo; e
6) Comunicação com o público. Essas ações contribuem com a robustez da avaliação
institucional, interna e externa, que é uma das garantias do Sinaes.
O fortalecimento do Sinaes inclui também o aperfeiçoamento dos processos e
procedimentos adotados pelo Inep para o cálculo e divulgação dos Indicadores de
Qualidade da Educação Superior. O Inep vem desenvolvendo um trabalho de registro
comentado dos processos de validação das bases de dados e das sintaxes do cálculo dos
indicadores. Esses registros visam garantir a segurança dos processos de cálculo dos
indicadores ao institucionalizar os procedimentos, viabilizando a institucionalização dos
processos e disponibilização do histórico consolidado dos trabalhos realizados
13.2) ampliar a cobertura do
Em 2017, para o fortalecimento do Sinaes, houve alinhamento Em 2017, para o fortalecimento do Sinaes, houve alinhamento técnico para elaboração
2 - Em estágio inicial de
Exame Nacional de Desempenho técnico para elaboração dos instrumentos do Exame Nacional dos instrumentos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). Em 2017,
implementação
de Estudantes - ENADE, de
de Desempenho de Estudantes (Enade). Em 2017, foram
foram produzidas instruções para ledor aplicáveis nas provas cujas áreas se identificou
modo a ampliar o quantitativo de produzidas instruções para ledor aplicáveis nas provas cujas
solicitação de auxílio para leitura a estudantes com deficiência visual. Além dos 44
estudantes e de áreas avaliadas
áreas se identificou solicitação de auxílio para leitura a
cadernos regulares, foram aprovados 21 cadernos de prova superampliada, 12 cadernos
no que diz respeito à
estudantes com deficiência visual. Além dos 44 cadernos
com prova ledor e 6 cadernos de prova em Braille.
aprendizagem resultante da
regulares, foram aprovados 21 cadernos de prova
graduação;
superampliada, 12 cadernos com prova ledor e 6 cadernos de
prova em Braille.
13.3) induzir processo contínuo
1 - Implementação não iniciada
de autoavaliação das instituições
de educação superior,
fortalecendo a participação das
comissões próprias de avaliação,
bem como a aplicação de
instrumentos de avaliação que
orientem as dimensões a serem
fortalecidas, destacando-se a
qualificação e a dedicação do
corpo docente;
13.4) promover a melhoria da
1 - Implementação não iniciada
qualidade dos cursos de
pedagogia e licenciaturas, por
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meio da aplicação de
instrumento próprio de avaliação
aprovado pela Comissão
Nacional de Avaliação da
Educação Superior - CONAES,
integrando-os às demandas e
necessidades das redes de
educação básica, de modo a
permitir aos graduandos a
aquisição das qualificações
necessárias a conduzir o
processo pedagógico de seus
futuros alunos (as), combinando
formação geral e específica com
a prática didática, além da
educação para as relações
étnico-raciais, a diversidade e as
necessidades das pessoas com
deficiência;
13.5) elevar o padrão de
qualidade das universidades,
direcionando sua atividade, de
modo que realizem,
efetivamente, pesquisa
institucionalizada, articulada a
programas de pósgraduação stricto sensu;

13.6) substituir o Exame
Nacional de Desempenho de
Estudantes - ENADE aplicado
ao final do primeiro ano do
curso de graduação pelo Exame
Nacional do Ensino Médio ENEM, a fim de apurar o valor
agregado dos cursos de
graduação;
13.7) fomentar a formação de
consórcios entre instituições
públicas de educação superior,
com vistas a potencializar a
atuação regional, inclusive por
meio de plano de
desenvolvimento institucional
integrado, assegurando maior
visibilidade nacional e

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

O Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) passou a
utilizar a Plataforma Sucupira como ferramenta de
acompanhamento e avaliação dos programas de pósgraduação. A implantação da Plataforma Sucupira permitiu
uma mudança conceitual e operacional da coleta de
informações dos cursos de mestrado, doutorado e mestrado
profissional integrantes do SNPG. A Plataforma passou a ser
a fonte de informações para estabelecimentos de diagnósticos,
estudos, ações, políticas públicas e igualmente para prestação
de contas e atendimentos aos organismos de controle.
Foi realizada a substituição do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes - ENADE aplicado ao final do
primeiro ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos
cursos de graduação.

Resultados quantitativos ou qualitativos

A Plataforma Sucupira recebeu a incorporação de dois novos módulos: Qualis, para
avaliação da produção científica dos programas de pós-graduação, e Ficha de Avaliação.
A Plataforma Sucupira continuou a prover os meios necessários para que as instituições
de ensino superior compartilhassem as informações relativas aos programas de pósgraduação. Dessa forma, no primeiro trimestre de 2017, foi conduzida a coleta de dados
de todos os cursos de mestrado e doutorado no país, de forma a contar com os dados
necessários para a Avaliação Quadrienal 2017.

Contratado o CGEE para desenvolver o projeto Centros
Realizado o primeiro piloto do Projeto em Bagé/RS na região de campanha. Em 2018
Regionais de Desenvolvimento que busca estabelecer as
serão realizados pilotos em 4 regiões.
bases de um futuro programa do Ministério da Educação, cuja
finalidade principal é apoiar a organização de uma agenda de
iniciativas das instituições da base técnico-científica no
interesse do desenvolvimento das suas regiões.
O apoio das Instituições de Ensino Superior (IES) e outras de
Ciência, Tecnologia e Inovação ao desenvolvimento das
regiões pode ser mutuamente benéfico para ambas as partes.

Situação de implementação da
estratégia**

3 - Em estágio intermediário de
implementação

5 - Implementada

2 - Em estágio inicial de
implementação
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internacional às atividades de
ensino, pesquisa e extensão;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
Ele permite prospectar atividades de interesse dos atores
regionais, fortalecendo os laços que os articulam aos
pesquisadores, docentes e alunos do meio-científico, gerando
projetos e ações que podem fazer a diferença para o futuro
desenvolvimento das regiões. Com isso, as ações de
desenvolvimento regional ganham alcance, eficácia e
qualidade. Em simultâneo, amplia-se o reconhecimento social
e a validação dos múltiplos papéis exercidos pelas IES e
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT).
Em definitivo, a exemplo do que vem sendo impulsionado
em várias partes do mundo, a universidade e instituições afins
têm muito a colaborar no desenvolvimento das regiões.
Os Centros de Desenvolvimento Regional (CDR) são
concebidos como vetores de apoio ao desenvolvimento que
incorporam alvos que emergem da promoção de parcerias
sociais entre os diversos matizes de atores regionais. Nesse
sentido, adotam procedimentos e métodos de planejamento
estratégico que reforçam laços comunitários e desencadeiam a
capacitação social e a formação de uma cultura de cooperação
voltada à construção de projetos de interesse coletivo.

13.8) elevar gradualmente a taxa
de conclusão média dos cursos
de graduação presenciais nas
universidades públicas, de modo
a atingir 90% (noventa por
cento) e, nas instituições
privadas, 75% (setenta e cinco
por cento), em 2020, e fomentar
a melhoria dos resultados de
aprendizagem, de modo que, em
5 (cinco) anos, pelo menos 60%
(sessenta por cento) dos
estudantes apresentem
desempenho positivo igual ou
superior a 60% (sessenta por
cento) no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes ENADE e, no último ano de
vigência, pelo menos 75%
(setenta e cinco por cento) dos
estudantes obtenham
desempenho positivo igual ou
superior a 75% (setenta e cinco
por cento) nesse exame, em cada
área de formação profissional;
13.9) promover a formação
i) Programa de pós-graduação em Educação Profissional e
inicial e continuada dos (as)
Tecnológica - Mestrado Profissional;

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

1 - Implementação não iniciada

i) Oferta de 421 vagas no Programa de pós-graduação em Educação Profissional e
Tecnológica - Mestrado Profissional, sendo: 200 para servidores da Rede Federal; 200

4 - Em estágio avançado de
implementação
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profissionais técnicoadministrativos da educação
superior;

Meta 14: elevar gradualmente
o número de matrículas na

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
ii) Capacitação docentes da Rede Federal nas áreas de
para a sociedade e 20 vagas para servidores do MEC;
Eficiência energética e energias renováveis, em parceria com ii) Capacitação de 129 docentes da Rede Federal nas áreas de Eficiência energética e
a instituição alemã Gesellschaft für Internationale
energias renováveis, em parceria com a instituição alemã Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;
iii) Programa Líderes para o Futuro a partir de cooperação
iii) Capacitação de 200 gestores da Rede Federal em gestação da EPT, no Programa
com o instituto australiano Leslie Harold Martin Institute
Líderes para o Futuro a partir de cooperação com o instituto australiano Leslie Harold
(LHMI), e apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Martin Institute (LHMI), e apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Científico e Tecnológico (CNPq);
Tecnológico (CNPq);
iv) Programa FiTT – Finnish Trainthe Trainers, em 2017, em iv) Capacitação de 186 profissionais da Rede Federal no Programa FiTT – Finnish
parceria com as instituições finlandesas Häme University of
Trainthe Trainers, em 2017, em parceria com as instituições finlandesas Häme University
Applied Sciences (HAMK) e Tampere University of Applied of Applied Sciences (HAMK) e Tampere University of Applied Sciences (TAMK) e
Sciences (TAMK) e BRAFF (Brasileiros Formando
BRAFF (Brasileiros Formando Formadores), com o objetivo de multiplicar os
Formadores), com o objetivo de multiplicar os conhecimento conhecimento do modelo finlandês de educação profissional para até 2 mil professores da
do modelo finlandês de educação profissional para até 2 mil
educação profissional e tecnológica;
professores da educação profissional e tecnológica;
v) Oferta de 41 vagas para servidores da Rede Federal no curso de especialização Lato
v) Especialização Lato Sensu em Gestão da Inovação,
Sensu em Gestão da Inovação, mediante parceria com o Instituto Federal do Espírito
mediante parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo
Santo (IFES), a instituição alemã School of International Business and Entrepreneurship
(IFES), a instituição alemã School of International Business
da Steinbeis University Berlin (SteinbeiS-SIBE);
and Entrepreneurship da Steinbeis University Berlin
vi) Capacitação de 123 servidores da Rede Federal em Gestão de Projetos de Pesquisa,
(SteinbeiS-SIBE);
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e relacionamento produtivo, em parceria com o
vi) Capacitação em Gestão de Projetos de Pesquisa,
Instituto Federal do Espírito Santo e a instituição australiana Commonwealth Scientific
Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e relacionamento
and Industrial Research Organisation (CSIRO).
produtivo, em parceria com o Instituto Federal do Espírito
vii) Oferta de 1000 vagaas no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Didática e gestão
Santo e a instituição australiana Commonwealth Scientific
da Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos para profissionais
and Industrial Research Organisation (CSIRO).
das redes Federal, Estadual e Municipal que atuam na EPT/EJA pelo Instituto Federal do
vii) Pós-Graduação Lato Sensu em Didática e gestão da
Rio Grande do Norte (IFRN), que resultará em profissionais capacitados.
Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e
viii) Prodoutoral: em 2017 324 docentes de IFES foram beneficiados com bolsas de
Adultos para profissionais das redes Federal, Estadual e
doutorado e auxílios moradia concedidas por meio deste Programa de Fomento da
Municipal que atuam na EPT/EJA pelo Instituto Federal do
CAPES; Monitoramento:
Rio Grande do Norte (IFRN), que resultará em profissionais
ix) Dinter: em 2017 312 docentes de IES foram beneficiados com bolsas de doutorado
capacitados.
concedidos por meio do Dinter. Além disso, em 2017 a Capes passou a fomentar 23
viii) Programa de Formação Doutoral Docente (Prodoutoral): novos projetos Dinter aprovados quanto ao mérito em 2016, sendo que 19 desses projetos
executado de forma compartilhada entre a Capes e as
são de IES localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) participantes,
por meio de um planejamento detalhado no Plano
Institucional de Formação de Quadros Docentes (Planfor);
ix) Programa de Doutorado Interinstitucional (Dinter): esse
Programa utiliza a competência de PPGs com nota maior ou
igual a 5 na avaliação da Capes para, com base em parceria
interinstitucional, viabilizar a formação de turmas de
professores doutorandos, desenvolvendo as atividades do
projeto em suas IES de origem. Nos projetos Dinter, os
docentes de uma instituição receptora integram, em caráter
temporário, uma turma de doutorado de um programa de pósgraduação já consolidado.
O Relatório aponta que, em 2014, 51.527 mestres foram titulados. E foram concedidos, até aquele mesmo ano, 17.048 títulos de doutorado. Em 2015 foram concedidos 54.924 títulos
de mestrado e 18.625 títulos de doutorado.
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pós-graduação stricto sensu,
de modo a atingir a titulação
anual de 60.000 (sessenta mil)
mestres e 25.000 (vinte e cinco
mil) doutores.
14.1) expandir o financiamento
da pós-graduação stricto
sensu por meio das agências
oficiais de fomento;

14.2) estimular a integração e a
atuação articulada entre a
Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES e as
agências estaduais de fomento à
pesquisa;

14.3) expandir o financiamento
estudantil por meio do Fies à
pós-graduação stricto sensu;
14.4) expandir a oferta de cursos
de pós-graduação stricto sensu,
utilizando inclusive
metodologias, recursos e
tecnologias de educação a
distância;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
O Sistema Nacional de Pós-Graduação concedeu um total de 68.575 títulos (mestrado e doutorado) em 2014, além de 73.549 em 2015.Em 2016 foram concedidos 59.614 títulos de
mestrado e 20.603 títulos de doutorado, totalizando 80.217 títulos. Considerando a projeção de titulações a partir dos dados consolidados no período de 2009 a 2016, estima-se que o
número de titulados fique em torno de 85.756 em 2017. Os dados finais estarão disponíveis em abril de 2018.

Ampliação dos investimentos para a concessão de bolsas de
estudo e pesquisa no país e no exterior, recursos de custeio e
capital para os programas de pós-graduação e projetos de
pesquisa e para a manutenção do Portal de Periódicos.

Uma importante estratégia para o fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-graduação
(SNPG) é a concessão de bolsas de estudo e pesquisa no país: em 2017, foram
concedidas 101.197 bolsas de estudo no país, sendo 49.720 de mestrado (2.174 dessas na
modalidade mestrado profissional destinadas à formação de professores para a educação
básica), 44.312 de doutorado e 7.165 de pós-doutorado, totalizando um investimento de
mais de R$ 2 bilhões que beneficiaram discentes e docentes de 3,6 mil programas de pósgraduação (PPGs) stricto sensu recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Além do apoio ao SNPG por meio da concessão de
bolsas no país, em 2017, foram investidos cerca de R$ 300 milhões para custear as
atividades dos PPGs e dos projetos de pesquisa aprovados pela Capes, bem como para
apoiar a realização de 1,4 mil eventos científicos e tecnológicos de curta duração no país.
Do total de bolsas concedidas no país em 2017, 6.088 foram por meio do Programa
CAPES/FAPs, sendo 2.573 de mestrado e 2.215 de doutorado, com investimentos da
ordem de R$ 89,9 milhões.

Em 2017 foi mantida a parceria com os governos estaduais
por meio dos acordos de cooperação firmados com as
Fundações Estaduais e Amparo à Pesquisa (FAPs) (Programa
CAPES/FAPs). Convém destacar que em 2017 a CAPES
firmou, pela primeira vez, acordo de cooperação com a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT),
totalizando 25 FAPs parceiras. Além dos acordos firmados
diretamente com cada FAP, a CAPES possui outras
iniciativas importantes em parceria com algumas FAPs, entre
as quais destacamos os editais lançados em conjunto com a
FAPEMIG e a FAPES, os quais têm como objetivo de apoiar
pesquisas para a recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce e a Chamada INCT nº 16/2014
(MCTI/CNPq/CAPES/FAPs), por meio da qual a CAPES e as
Fundações de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), do
Pará (Fapespa), de São Paulo (Fapesp), Minas Gerais
(Fapemig), Rio de Janeiro (Faperj) e Santa Catarina (Fapesc)
atuam em parceria com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no apoio
aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs).
Foi aprovada a Lei nº 13.530/ 2017, introduzindo substanciais Desde 2001 o Fies poderá beneficiar estudantes matriculados em cursos da educação
alterações no Fies e alterando a Lei nº 10.260/2001, que
profissional, técnica e tecnológica, e em programas de mestrado e doutorado com
dispõe sobre o Fies.
avaliação positiva, desde que haja disponibilidade de recursos, nos termos do que for
aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).

4 - Em estágio avançado de
implementação

4 - Em estágio avançado de
implementação

5 - Implementada

0 - Não há como se manifestar
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
14.5) implementar ações para
reduzir as desigualdades étnicoraciais e regionais e para
favorecer o acesso das
populações do campo e das
comunidades indígenas e
quilombolas a programas de
mestrado e doutorado;

14.6) ampliar a oferta de
programas de pósgraduação stricto sensu,
especialmente os de doutorado,
nos campi novos abertos em
decorrência dos programas de
expansão e interiorização das
instituições superiores públicas;
14.7) manter e expandir
programa de acervo digital de
referências bibliográficas para os
cursos de pós-graduação,
assegurada a acessibilidade às
pessoas com deficiência;

14.8) estimular a participação
das mulheres nos cursos de pósgraduação stricto sensu, em
particular aqueles ligados às
áreas de Engenharia,
Matemática, Física, Química,

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias
Nascimento visa a propiciar a formação e a capacitação de
estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação em universidades, instituições
de educação profissional e tecnológica e centros de pesquisa
no Brasil e no exterior.
Em 2017 a CAPES deu continuidade aos seguintes Programas
de Fomento:
i) Programa de Doutorado Interinstitucional (Dinter);
ii) Programa de Formação Doutoral Docente (Prodoutoral);
iii) Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad);
iv) Programa Pró-Amazônia: Biodiversidade e
Sustentabilidade.

Continuidade à execução dos editais do Programa Professor
Visitante Nacional Sênior (PVNS) objetiva contribuir para o
aprimoramento e consolidação do desempenho científicoacadêmico das IFES criadas a partir de 2000 ou que possuam
campi ou unidade fora de sede, com vistas a apoiar a
execução de estudos e pesquisas que contribuam para a
criação ou fortalecimento de programas de pós-graduação
stricto sensu.
Manutenção e o desenvolvimento da coleção do Portal de
Periódicos.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**
3 - Em estágio intermediário de
implementação

No âmbito da graduação e doutorado sanduíches até dezembro de 2017, para iniciar seus
projetos de mobilidade acadêmica, 31 instituições cadastraram seus projetos no sistema
de bolsas da Capes. Já nos projetos de formação pré-acadêmica, dentre as 24 propostas
selecionadas, houve, em 2017, o repasse de recursos a 9 projetos, de 6 universidades,
pela Sesu.
Como parte da ação indutora, destaca-se a manutenção de programas de mobilidade
acadêmica que visam reduzir as assimetrias regionais do SNPG, tais como o Programa de
Doutorado Interinstitucional (Dinter), o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica
(PROCAD) e o Programa Pró-Amazônia: Biodiversidade e Sustentabilidade (PróAmazônia), por meio dos quais foram concedidas mais de 2 mil bolsas no país em 2017.
Por meio do Prodoutoral, em 2016, foram beneficiados 267 docentes de IFES localizadas
em todas as regiões do país com bolsas de doutorado e auxílios-moradia concedidos. Em
2017, foram beneficiados 324 docentes de IFES localizadas em todas as regiões do país
com bolsas de doutorado e auxílio moradia.
Convém ressaltar que em 2017 a CAPES passou a apoiar 23 novos projetos Dinter
aprovados quanto ao mérito em 2016, sendo que 19 desses projetos passarão a beneficiar
com bolsas de doutorado, a partir de 2018, docentes de instituições localizadas nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Entre os objetivos comuns a os ambos os programas, está também a redução das
assimetrias regionais existentes na pós-graduação brasileira. Em 2017, cerca de 79% dos
636 docentes beneficiados com bolsas de doutorado desses programas são vinculados a
IES localizadas nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
54 Professores Visitantes apoiado com investimento da ordem de R$ 6 milhões.
4 - Em estágio avançado de
implementação

Em 2017, a Capes disponibilizou aos seus usuários o acesso às informações localizadas
4 - Em estágio avançado de
em um acervo de mais de 40 mil títulos com textos completos, 126 bases referenciais, 11 implementação
bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de e-books e bases de dados contendo
enciclopédias, obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdos audiovisuais.
O Portal de Periódicos indexa, também, outros tipos de materiais de acesso livre na
internet, como as Bases de Teses e Dissertações e os Repositórios Institucionais e outras
fontes de informação científica e acadêmica.
Até novembro de 2017 foram registrados mais de 121,4 milhões de acessos ao conteúdo
disponível no Portal de Periódicos, o que equivale a mais de 360 mil acessos diários. Por
meio desta ferramenta são apoiadas 430 instituições de ensino superior e de pesquisa com
acesso gratuito ao conteúdo assinado.
0 - Não há como se manifestar
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
Informática e outros no campo
das ciências;
14.9) consolidar programas,
projetos e ações que objetivem a
internacionalização da pesquisa
e da pós-graduação brasileiras,
incentivando a atuação em rede e
o fortalecimento de grupos de
pesquisa;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

No intuito de contribuir para o desenvolvimento de uma
política linguística para o país, atendendo às metas do PNE, o
Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) tem como principal
objetivo oferecer oportunidades de internacionalização
acadêmica, criando perspectivas de integração com os
programas de mobilidade internacional já existentes, para que
se consolide em um percurso formativo, auxiliando na
progressão da carreira do aluno-professor e do professoraluno em língua estrangeira. Dentre as principais ações do
Programa IsF estão a aplicação de testes de proficiência
(TOEFL ITP e TOEIC, dentre outros), acesso a cursos de
idiomas on-line auto instrucionais, como o My English
Online (MEO), e a oferta de cursos presenciais em
universidades federais brasileiras. O Programa visa, ainda,
contribuir para a aprovação dos estudantes nos exames
linguísticos exigidos para o ingresso nas universidades que
fazem parte de programas de mobilidade internacional.
14.10) promover o intercâmbio
A cooperação acadêmica internacional passa pela
científico e tecnológico, nacional internacionalização das universidades, no âmbito da pesquisa
e internacional, entre as
e do ensino principalmente, e pela mobilidade estudantil,
instituições de ensino, pesquisa e fomentada através do Programa IsF, além dos programas de
extensão;
mobilidade internacional promovidos pelo MEC e pela Capes.
O Programa IsF visa atender às demandas de programas de
intercâmbio, considerando a carência de estudantes bilíngues
aptos a participar dos programas voltados para
internacionalização na Educação Superior. Objetiva, ainda,
através de suas ações (ofertas de cursos presenciais e on-line
em diversos idiomas e aplicação de testes de proficiência),
auxiliar os alunos de programas de mobilidade internacional
na certificação de sua proficiência linguística e no
aperfeiçoamento dos idiomas de maneira mais rápida e
eficiente, para que possam ter melhores condições de
participar dos intercâmbios, inclusive o científico e
tecnológico.
14.11) ampliar o investimento
Para propiciar o engajamento dos institutos federais com o
em pesquisas com foco em
setor produtivo, o MEC apoiou o desenvolvimento de
desenvolvimento e estímulo à
projetos de pesquisa, de extensão e de inovação, dentre eles, a
inovação, bem como
publicação de chamadas públicas e a instituição do Programa
incrementar a formação de
Indutor de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
recursos humanos para a
(PD&I). Outro destaque, nesse sentido, foi o lançamento do
inovação, de modo a buscar o
Programa para o Desenvolvimento em Energias Renováveis e
aumento da competitividade das Eficiência Energética na Rede Federal (EnergIF), além do
empresas de base tecnológica;
desenvolvimento de uma coletânea de Guias Práticos para a
Gestão da Inovação e Empreendedorismo.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Em 2017, deu-se continuidade à realização de ações do Programa IsF que se coadunam
com a presente meta do PNE, tais como: levantamento das parcerias internacionais
individuais pré-existentes e definição de estratégias de parcerias próprias a cada
instituição de ensino superior (IES); participação efetiva em redes de colaboração
internacional (associações de universidades, participação em eventos de divulgação,
coordenação de projetos como Erasmus Mundus); organização de visitas estratégicas
para acompanhar e reforçar as parcerias com as IES estrangeiras; articulação da política
de internacionalização das universidades com os governos locais (prefeituras, governos
de estado, fundações de amparo estaduais, etc.); divulgação do conhecimento produzido
nas IES em diversos idiomas; divulgação dos sites das instituições em inglês e outros
idiomas; oferta de disciplinas em inglês para compartilhamento de pesquisas nas IES; e
capacitação de professores e pesquisadores para publicação em língua estrangeira em
revistas científicas e congressos, de modo a ampliar a participação do país no cenário
mundial.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Em 2017, deu-se continuidade à oferta de cursos presenciais no âmbito das instituições
de ensino superior participantes do Programa IsF que, dentre outros, visam à:
familiarização dos alunos com o intercâmbio acadêmico; preparação dos alunos para
atuação em diferentes demandas e situações comunicativas envolvidas no processo de
internacionalização; apresentação e discussão sobre aspectos da vida acadêmica em
universidades de outros países e/ou continentes, bem como de informações práticas do
dia-a-dia e aspectos inerentes à adaptação da vida no campus das instituições no exterior.

2 - Em estágio inicial de
implementação

O Programa Indutor de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I),
3 - Em estágio intermediário de
desenvolvido com o objetivo de implantar a capacitação em gestão de projetos de
implementação
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), a fim de que todas as unidades da Rede
Federal desenvolvam a capacidade de prospecção e de gestão de projetos junto aos
setores produtivos e à criação de negócios sustentáveis. Em 2017, o MEC estabeleceu
parceria com a instituição australiana Commonwealth Scientificand Industrial Research
Organisation (CSIRO), para implementar a capacitação de 123 servidores da Rede
Federal em Gestão de PD&I e relacionamento com o setor produtivo. Em 2017, foi
também iniciado processo para capacitação de servidores, na forma de especialização lato
sensu em Gestão da Inovação, mediante parceria com a alemã School of International
Business and Entrepreneurship da Steinbeis University Berlin (SteinbeiS-SIBE) e o
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Metas e Estratégias

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

14.12) ampliar o investimento na
formação de doutores de modo a
atingir a proporção de 4 (quatro)
doutores por 1.000 (mil)
habitantes;

Ampliação dos investimentos para a concessão de bolsas de
estudo e pesquisa no país e no exterior, recursos de custeio e
capital para os programas de pós-graduação e projetos de
pesquisa e para a manutenção do Portal de Periódicos.

14.13) aumentar qualitativa e
quantitativamente o desempenho
científico e tecnológico do País e
a competitividade internacional
da pesquisa brasileira,
ampliando a cooperação
científica com empresas,
Instituições de Educação
Superior - IES e demais
Instituições Científicas e
Tecnológicas - ICTs;

Credenciamento de quatro novos polos de inovação
vinculados à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial - EMBRAPII. Os polos de inovação atuam no
desenvolvimento de pesquisas avançadas em parceria com
empresas do setor industrial.
Continuidade à execução dos editais oriundos de acordo com
o CNPEM, o ITA, o ITV e início a partir de janeiro de 2017
da implementação da segunda edição do Programa INCT.
Este Programa tem como objetivo promover a consolidação
dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os quais
ocupam posição estratégica no Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, e a formação de novas redes de
cooperação científica interinstitucional de caráter nacional e
internacional. Por meio deste programa a CAPES financia
bolsas de estudos no país para 93 INCTs. Ainda em 2017 foi
lançado o edital "Programa Talentos para Inovação" por meio
do qual serão concedidas bolsas para pesquisadores atuarem

Resultados quantitativos ou qualitativos
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).
Na seara dos projetos de pesquisa, de extensão e de inovação, o MEC desenvolveu, em
2017, a coletânea de Guias Práticos para Gestão da Inovação e Empreendedorismo, em
seus cinco volumes (formação de pessoas, serviços tecnológicos, desenvolvimento de
negócios, pesquisa aplicada e internacionalização) que complementam as informações do
Manual de Parcerias, contendo fluxos e processos necessários para relacionamento com o
setor produtivo. O material reúne informações sobre instrumentos de apoio à gestão
inicial de projetos de inovação e empreendedorismo, com uma linguagem didática e
objetiva que facilita a compreensão e permite a utilização dos guias por toda a
comunidade relacionada à educação profissional e tecnológica. Os guias serão
disponibilizados, em 2018, para toda Rede Federal.
Outro destaque em 2017, foi o lançamento do EnergIF, responsável por congregar todas
as ações que vinham sendo desenvolvidas de forma isolada. Como resultado, junto às
parcerias com a GIZ tem-se 149 docentes da Rede Federal capacitados e a aprovação de
4 projetos da Rede Federal na Chamada da Aneel, em torno de R$ 18 milhões para
investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e mini geração de energia nos
quatro projetos selecionados. Além disso, iniciou-se, em 2017, a primeira turma de
professores que receberão a capacitação em Biogás, pela empresa ME-LE, e em Energia
fotovoltaica, pela empresa GIZ, com despesas custeadas pelas empresas.
Uma importante estratégia para o fortalecimento do Sistema Nacional de Pós-graduação
(SNPG) é a concessão de bolsas de estudo e pesquisa no país: em 2017, foram
concedidas 101.197 bolsas de estudo no país, sendo 49.720 de mestrado (2.174 dessas na
modalidade mestrado profissional destinadas à formação de professores para a educação
básica), 44.312 de doutorado e 7.165 de pós-doutorado, totalizando um investimento de
mais de R$ 2 bilhões que beneficiaram discentes e docentes de 3,6 mil programas de pósgraduação (PPGs) stricto sensu recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Além do apoio ao SNPG por meio da concessão de
bolsas no país, em 2017, foram investidos cerca de R$ 300 milhões para custear as
atividades dos PPGs e dos projetos de pesquisa aprovados pela Capes, bem como para
apoiar a realização de 1,4 mil eventos científicos e tecnológicos de curta duração no país.
Os polos de Inovação foram implantados nas seguintes instituições: IFSC (campus
Florianópolis), com foco em sistemas inteligentes de energia; IFPB (campus João
Pessoa), sistemas para manufatura; IF Sul de Minas (campus Machado), agroindústria do
café; e o IF Goiano (campus Rio Verde), que tem como áreas de competência as
tecnologias agroindustriais. O investimento total desses novos polos foi de R$ 25
milhões
No âmbito desses programas foram concedidas 741 bolsas no país em 2017, das quais
489 por meio do INCT, totalizando um investimento de R$ 18,4 milhões.

Situação de implementação da
estratégia**

2 - Em estágio inicial de
implementação

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Metas e Estratégias

14.14) estimular a pesquisa
científica e de inovação e
promover a formação de
recursos humanos que valorize a
diversidade regional e a
biodiversidade da região
amazônica e do cerrado, bem
como a gestão de recursos
hídricos no semiárido para
mitigação dos efeitos da seca e
geração de emprego e renda na
região;
14.15) estimular a pesquisa
aplicada, no âmbito das IES e
das ICTs, de modo a incrementar
a inovação e a produção e
registro de patentes.

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I)
que já estão em andamento nas 42 Unidades EMBRAPII
credenciadas.
Continuidade à execução dos editais:
No âmbito desses programas foram concedidas no país 271 bolsas em 2017, totalizando
i) Edital Pró-Amazônia: Biodiversidade e Sustentabilidade;
um investimento de cerca de R$ 8,6 milhões.
ii) Edital em parceria com Agência Nacional da Águas - ANA
com vistas a apoiar pesquisas em mudanças climáticas e usos
da terra e seus impactos sobre os recursos hídricos.

Situação de implementação da
estratégia**

3 - Em estágio intermediário de
implementação

i) Programa Indutor de Gestão de Projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que foi desenvolvido
com o objetivo de implantar a capacitação em gestão de
projetos de PD&I a fim de que todas as unidades da Rede
Federal desenvolvam a capacidade de prospecção e de gestão
de projetos junto aos setores produtivos e a criação de
negócios sustentáveis, em parceria com a instituição
australiana CommonwealthScientificand Industrial
ResearchOrganisation (CSIRO),
ii) Programa para o Desenvolvimento em Energias
Renováveis e Eficiência Energética na Rede Federal
(EnergIF), responsável por congregar todas as ações que
vinham sendo desenvolvidas de forma isolada, em parcerias
com a instituição alemã GIZ (Deutsche
GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit)

O Programa Indutor de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), é
3 - Em estágio intermediário de
desenvolvido com o objetivo de implantar a capacitação em gestão de projetos de
implementação
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), a fim de que todas as unidades da Rede
Federal desenvolvam a capacidade de prospecção e de gestão de projetos junto aos
setores produtivos e à criação de negócios sustentáveis. Em 2017, o MEC estabeleceu
parceria com a instituição australiana Commonwealth Scientificand Industrial Research
Organisation (CSIRO), para implementar a capacitação de 123 servidores da Rede
Federal em Gestão de PD&I e relacionamento com o setor produtivo. Em 2017, foi
também iniciado processo para capacitação de servidores, na forma de especialização lato
sensu em Gestão da Inovação, mediante parceria com a alemã School of International
Business and Entrepreneurship da Steinbeis University Berlin (SteinbeiS-SIBE) e o
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). A primeira etapa de seleção foi concluída com
avaliação do currículo e pré-projeto, contando com a participação de 34 instituições da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) e mais de 100
candidatos com experiência em gestão da inovação.
Outro destaque em 2017, foi o lançamento do Programa para o Desenvolvimento em
Energias Renováveis e Eficiência Energética na Rede Federal (EnergIF), responsável por
congregar todas as ações que vinham sendo desenvolvidas de forma isolada. Como
resultado, junto às parcerias com a Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) tem-se 149 docentes da Rede Federal capacitados e a aprovação
de 4 projetos da Rede Federal na Chamada da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), em torno de R$ 18 milhões para investimento em Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) e mini geração de energia nos quatro projetos selecionados. Além disso, iniciouse, em 2017, a primeira turma de professores que receberão a capacitação em Biogás,
pela empresa ME-LE, e em Energia Fotovoltaica, pela empresa GIZ, com despesas
custeadas pelas empresas.
Meta 15: garantir, em regime
Segundo o Relatório, a proporção de docências com professores que possuem formação superior compatível com a disciplina lecionada no ano de 2015 na educação básica foi de
de colaboração entre a União, 52,5%. Analisando cada uma das etapas, foi constatado que a maior compatibilidade foi observada no ensino médio, cujo resultado foi 56,6%. Nos anos iniciais do EF o resultado
os Estados, o Distrito Federal e foi 55,7%; nos anos finais do EF foi 47,0%; e na educação infantil foi 44,6%.
os Municípios, no prazo de 1
(um) ano de vigência deste
PNE, política nacional de
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Metas e Estratégias
formação dos profissionais da
educação de que tratam os
incisos I, II e III do caput do
art. 61 da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996,
assegurado que todos os
professores e as professoras da
educação básica possuam
formação específica de nível
superior, obtida em curso de
licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
15.1) atuar, conjuntamente, com
base em plano estratégico que
apresente diagnóstico das
necessidades de formação de
profissionais da educação e da
capacidade de atendimento, por
parte de instituições públicas e
comunitárias de educação
superior existentes nos Estados,
Distrito Federal e Municípios, e
defina obrigações recíprocas
entre os partícipes;
15.2) consolidar o financiamento
estudantil a estudantes
matriculados em cursos de
licenciatura com avaliação
positiva pelo Sistema Nacional
de Avaliação da Educação
Superior - SINAES, na forma
da Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004, inclusive a amortização
do saldo devedor pela docência
efetiva na rede pública de
educação básica;

15.3) ampliar programa
permanente de iniciação à
docência a estudantes
matriculados em cursos de
licenciatura, a fim de aprimorar
a formação de profissionais para

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Diagnóstico de necessidade de formação dos docentes foi
realizado pelo INEP com base no Censo Escolar.

Em outubro de 2017, foi apresentada a nova Política Nacional de Formação de
2 - Em estágio inicial de
Professores, a qual decorre da presença reguladora da União na formação inicial e
implementação
continuada, bem como da incumbência do Ministério da Educação (MEC) de liderar e
coordenar as políticas educacionais em colaboração com estados, municípios e o Distrito
Federal. Além disso, destaca a importância, para sua efetivação, do regime de
colaboração, da visão sistêmica, da articulação entre instituição formadora e escola de
educação básica, do domínio dos conhecimentos previstos na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), da interdisciplinaridade, interculturalidade e inovação, e da formação
humana integral.

Oportunamente, importa informar que um dos programas sob
sua gestão, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
dispõe de um critério específico para amortização dos
financiamentos de cursos de pedagogia e licenciatura como
parte das políticas educacionais de fomento à qualidade da
formação de professores, por meio do qual o(a) estudante
financiado(a) até o segundo semestre de 2017, poderá quitar
até 100% do saldo devedor, por meio do abatimento mensal
de 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor
consolidado, incluídos os juros devidos no período, o
estudante graduado em pedagogia ou licenciatura que exercer
a função de professor em efetivo exercício na rede pública de
educação básica com jornada de, no mínimo, 20 (vinte) horas
semanais. Para os financiamentos contratados a partir do
primeiro semestre de 2018, nos termos da MPV nº 785, de
2017, o abatimento estará limitado à 50% do saldo devedor
total.
Oferta do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid), que se destaca como um programa que
articula a educação superior (por meio das licenciaturas), a
escola e os sistemas de ensino.
Programa de Residência Pedagógica

Desde 2009, o Sistema Informatizado do Fies (Sisfies) registra um total de 36
solicitações de abatimento de saldo devedor motivado pelo critério. Porém, o sistema não
apura tal critério na entrada do estudante, o que impossibilita sua utilização para
aferimento da quantificação das matrículas em programas de formação inicial de
professores para a educação básica.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Em 2017, por meio do Pibid, 73.309 bolsas foram destinadas a projetos de iniciação à
docência, que visaram à aproximação entre 279 instituições formadoras e 5.578 escolas
de educação básica. Dessas bolsas, 59.125 se tratavam de bolsas da modalidade iniciação
à docência (BID), beneficiando um total de 82.378 estudantes. Ao longo de 2017, foi
aplicado no Pibid o montante de R$ 449,3 milhões, considerando os recursos de bolsas e
custeio.

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
atuar no magistério da educação
básica;
15.4) consolidar e ampliar
plataforma eletrônica para
organizar a oferta e as matrículas
em cursos de formação inicial e
continuada de profissionais da
educação, bem como para
divulgar e atualizar seus
currículos eletrônicos;

15.5) implementar programas
específicos para formação de
profissionais da educação para
as escolas do campo e de
comunidades indígenas e
quilombolas e para a educação
especial;

15.6) promover a reforma
curricular dos cursos de
licenciatura e estimular a

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Foi iniciada atividade para fomentar a implementação e
avaliação de plano piloto para a reforma do Programa Paulo
Freire. Essa ação se deu com a composição de um grupo de
trabalho com especialistas do quadro docente das
universidades da rede federal e técnicos da Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação, para coletar e
sistematizar dados sobre a evasão e taxa de sucesso
acadêmico nos cursos de graduação presencial com vistas a
proposição de ações e estratégias de combate a retenção,
evasão e promoção da permanência dos estudantes com vista
a conclusão e diplomação no curso por eles escolhidos. A
Plataforma Paulo Freire é um sistema informatizado que
contribui para colocar em prática o Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica. Os cursos são
ofertados pela rede de instituições públicas de ensino superior
em nível de graduação e Pós-graduação. Nesse sentido, ela
vem a atender os professores sem formação adequada à LDB;
os professores licenciados que atuam fora de sua área de
formação; os bacharéis sem licenciatura, que atuam na escola
pública. Os graduados são especializados pela oferta de
cursos Lato Sensu que devem aprimorar a qualidade do
ensino nesse nível educacional. O critério básico de seleção
de professores é sua vinculação com a escola pública há pelo
menos três anos, seja em caráter efetivo ou temporário, em
qualquer etapa da educação básica.
Continuidade no desenvolvimento da formação inicial
(PROLIND) e continuada de professores das escolas do
campo, quilombolas e indígenas.
Formação de professores para o atendimento educacional
especializado.

Em dezembro de 2017, o texto final da BNCC foi submetido
à votação. Aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e
homologado pelo Ministro da Educação no mesmo mês. Em

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

--

2 - Em estágio inicial de
implementação

Participação de reuniões da ANDIFES para a sustentabilidade da oferta do PROLIND e
PROCAMPO na estrutura das instituições. Apoio financeiro a 13 Instituições de
Educação Superior que desenvolvem as Licenciaturas Interculturais Indígenas; no total
16 IES executaram etapas formativas para 2.743 professores indígenas. A Ação Saberes
Indígenas na Escola foi oferecida por 24 IES, organizadas em 9 Redes, articuladas às
secretarias de educação, contou com 5.174 vagas para professores indígenas que atuam
em 309 escolas, de 89 etnias, falantes de 81 línguas, localizados em 293 aldeias que estão
presentes em 13 Territórios Etnoeducacionais. No âmbito da educação do campo, em
2017, 5.295 professores concluíram a formação continuada Escola da Terra (iniciada em
exercícios anteriores) e 3.500 novas vagas foram ofertadas a professores de escolas
multisseriadas e quilombolas. O MEC também apoiou a oferta de 450 vagas para
formação continuada em Educação para as Relações Étnico-raciais, em 5 IES, e 200
vagas em Educação Escolar Quilombola, em 2 IES. No que diz respeito à Educação
Especial, o MEC também apoiou, em 2017, a oferta de 3 mil vagas em cursos de
formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado, 500 vagas em
curso de formação de professores para o Letramento de Estudantes com Deficiência e
300 vagas em Libras na Perspectiva Bilíngue, totalizando 3.800 vagas.
Início dos trabalhos de implementação da BNCC e aprofundamento das discussões da
elaboração da Base Nacional de Formação Docente

3 - Em estágio intermediário de
implementação

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
renovação pedagógica, de forma
a assegurar o foco no
aprendizado do (a) aluno (a),
dividindo a carga horária em
formação geral, formação na
área do saber e didática
específica e incorporando as
modernas tecnologias de
informação e comunicação, em
articulação com a base nacional
comum dos currículos da
educação básica, de que tratam
as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3
deste PNE;
15.7) garantir, por meio das
funções de avaliação, regulação
e supervisão da educação
superior, a plena implementação
das respectivas diretrizes
curriculares;

15.8) valorizar as práticas de
ensino e os estágios nos cursos
de formação de nível médio e
superior dos profissionais da
educação, visando ao trabalho
sistemático de articulação entre a
formação acadêmica e as
demandas da educação básica;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
outubro de 2017 foi anunciada a Política Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica na qual prevê a
reestruturação da formação inicial. A Política também prevê a
criação da Base Nacional de Formação Docente, que vai
nortear o currículo de formação de professores no país e terá,
em sua proposta, a colaboração de estados, municípios,
instituições formadoras e do Conselho Nacional de Educação
(CNE).

Observação do cumprimento das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior dos
Profissionais do Magistério para a Educação Básica, nos
processos de análise dos pedidos de autorização, de
reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de
licenciatura, tendo por base o relatório de avaliação in loco
realizada pelo INEP.
Foram realizadas visitas de avaliação para implantação de
cursos de medicina por membros integrantes da CAMEM,
entre 2016 e 2018.
As Universidades Federais na oferta dos cursos cujas
diretrizes o exigem, orientam os estágios nos setores
produtivos
Em outubro de 2017, foi apresentada a nova Política Nacional
de Formação de Professores, a qual decorre da presença
reguladora da União na formação inicial e continuada, bem
como da incumbência do Ministério da Educação (MEC) de
liderar e coordenar as políticas educacionais em colaboração
com estados, municípios e o Distrito Federal. Destaca -se a
importância, para sua efetivação, do regime de colaboração,
da visão sistêmica, da articulação entre instituição formadora
e escola de educação básica, do domínio dos conhecimentos
previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), da
interdisciplinaridade, interculturalidade e inovação, e da
formação humana integral.
A Política Nacional de Formação de Professores está
organizada em duas dimensões: a formação inicial e a
formação continuada de professores e gestores, compostas por
um conjunto de intencionalidades comprometidas com o
alcance de resultados educacionais sustentáveis e
progressivos. A Política também prevê a criação da Base
Nacional de Formação Docente, que vai nortear o currículo de

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

O Conselho Nacional de Educação publicou a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015,
3 - Em estágio intermediário de
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior implementação
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de
segunda licenciatura) e para a formação continuada. O MEC, ao analisar e decidir sobre
os processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos
de licenciaturas, observa o cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais, nos
termos do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a Distância do
INEP. De acordo com a Resolução nº 01, de 09 de agosto de 2017, os cursos de formação
de professores que se encontram em funcionamento deverão se adaptar no prazo de 3
(três) anos às Diretrizes Curriculares Nacionais, a contar da data de sua publicação.
Realização de 244 visitas de avaliação.
-2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
formação de professores no país e terá, em sua proposta, a
colaboração de estados, municípios, instituições formadoras e
do Conselho Nacional de Educação (CNE).
15.9) implementar cursos e
Destaca-se o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB),
programas especiais para
com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos
assegurar formação específica na e programas de educação superior no País. O sistema é
educação superior, nas
integrado por 108 instituições de educação superior e 770
respectivas áreas de atuação, aos polos de apoio, distribuídos em todas as unidades da
docentes com formação de nível Federação, atendendo ao objetivo de oferecer prioritariamente
médio na modalidade normal,
cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada para
não licenciados ou licenciados
professores da educação básica.
em área diversa da de atuação
docente, em efetivo exercício;
15.10) fomentar a oferta de
Programa Profuncionário - formação em nível técnico, de
cursos técnicos de nível médio e servidores da educação básica, no âmbito da Rede e-Tec
tecnológicos de nível superior
Brasil
destinados à formação, nas
respectivas áreas de atuação, dos
(as) profissionais da educação de
outros segmentos que não os do
magistério;
15.11) implantar, no prazo de 1
A nova Política Nacional de Formação de Professores foi
(um) ano de vigência desta Lei,
anunciada pelo Ministério da Educação, em outubro de 2017.
política nacional de formação
Tal política decorre da presença reguladora da União na
continuada para os (as)
formação inicial e continuada bem como da incumbência do
profissionais da educação de
Ministério da Educação de liderar e coordenar as políticas
outros segmentos que não os do educacionais em colaboração com estados, municípios e o
magistério, construída em
Distrito Federal. A Política se organiza em duas dimensões
regime de colaboração entre os
articuladas: a formação inicial e a formação continuada de
entes federados;
professores e gestores – compostas por um conjunto de
intencionalidade comprometidas com o alcance de resultados
educacionais sustentáveis e progressivos. Destaca-se para sua
efetivação o regime de colaboração; a visão sistêmica; a
articulação entre instituição formadora e escola de educação
básica; o domínio dos conhecimentos previstos na Base
Nacional Comum Curricular; a interdisciplinaridade,
interculturalidade e inovação; e a formação humana integral.
15.12) instituir programa de
Para cumprir com a Portaria MEC nº 30/2016 que institui e
concessão de bolsas de estudos
amplia o Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) da
para que os professores de
SESu/MEC, em 2017 foram iniciadas as negociações e
idiomas das escolas públicas de articulações com as Secretarias Estaduais e Municipais de
educação básica realizem
Estado para que, em 2018, os professores de idiomas da rede
estudos de imersão e
de Educação Básica tenham acesso aos cursos on-line auto
aperfeiçoamento nos países que instrucionais do idioma inglês do My English Online(MEO) e
tenham como idioma nativo as
à tutoria ofertada pelas universidades parceiras e credenciadas
línguas que lecionem;
ao Programa IsF.
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

O sistema UAB opera em regime de colaboração entre a União e os entes federados,
estimulando a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio
presencial em localidades estratégicas. No ano de 2017, a UAB registrou 54.982 novas
matrículas para a formação inicial de professores.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

1.034 matrículas realizadas no âmbito da Rede e-Tec Brasil

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Entre 2015 e 2017, no âmbito do SisFor, ferramenta informatizada de suporte à execução
de cursos/programas de formação dos profissionais da educação básica, foram ofertadas
106.428 vagas em cursos de formação continuada. Nestes cursos foram abordadas as
seguintes temáticas: formação de gestores, técnicos e conselheiros; educação ambiental;
sexualidade e prevenção na juventude; cultura digital; educação infantil e tempo integral.

2 - Em estágio inicial de
implementação

A proposta para inclusão dos professores da rede de Educação Básica como público-alvo
do Programa IsF depende de articulação com o Conselho Nacional de Secretarias de
Educação (CONSED) e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(UNDIME) para acesso dos professores de idiomas da Educação Básica, como parte de
sua formação continuada, o que foi iniciado em 2017 e prevê-se seja dada continuidade
em 2018.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
15.13) desenvolver modelos de
formação docente para a
educação profissional que
valorizem a experiência prática,
por meio da oferta, nas redes
federal e estaduais de educação
profissional, de cursos voltados à
complementação e certificação
didático-pedagógica de
profissionais experientes.
Meta 16: formar, em nível de
pós-graduação, 50%
(cinquenta por cento) dos
professores da educação
básica, até o último ano de
vigência deste PNE, e garantir
a todos (as) os (as)
profissionais da educação
básica formação continuada
em sua área de atuação,
considerando as necessidades,
demandas e contextualizações
dos sistemas de ensino.
16.1) realizar, em regime de
colaboração, o planejamento
estratégico para
dimensionamento da demanda
por formação continuada e
fomentar a respectiva oferta por
parte das instituições públicas de
educação superior, de forma
orgânica e articulada às políticas
de formação dos Estados, do
Distrito Federal e dos
Municípios;

16.2) consolidar política
nacional de formação de
professores e professoras da
educação básica, definindo

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
Continuidade das tratativas com o Conselho Nacional de
Estruturação das diretrizes nacionais para a formação de profesores que atuam na
Educação com vistas à definição de diretrizes nacionais para a educação profissional.
formação de professores que atuam na educação profissional.

Situação de implementação da
estratégia**
1 - Implementação não iniciada

São dois os objetivos centrais desta meta: formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até 2024 e garantir a formação continuada a todos os
profissionais da educação básica em sua área de atuação.
No Relatório do Inep consta que, em 2015, 32,9% dos professores da educação básica eram pós-graduados, sendo 31,4% deles em cursos latu sensu. Considerando o intervalo da
série histórica analisada, 2012 a 2015, o crescimento percentual de professores pós-graduados nos quadros das dependências administrativas foi: 23,8% na rede privada; 33,6% nas
redes municipais; 40,5% nas redes estaduais; e 70,9% na rede federal.
Com relação à garantia de formação continuada a todos os profissionais da educação básica em sua área de atuação foi apurado, que, entre 2012 a 2015, houve um aumento na
proporção de professores que informaram ter feito formação continuada, passando de 29,4%, em 2012, para 31,4%, em 2015.
Em 2017, os cursos ofertados no Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), as especializações e mestrados profissionais atingiram, 32.815 novas matrículas, o que, somado
com as 25.303 novas matrículas de 2016, representa um alcance de 58.118 matrículas (50,3%) da meta prevista para o período do PPA 2016-2019. Em 2017, foram alcançadas,
especificamente, 29.887 novas matriculas em cursos de especialização e 2.928 novas matriculas em mestrados profissionais para professores da educação básica.

A nova Política Nacional de Formação de Professores foi
anunciada pelo Ministério da Educação, em outubro de 2017.
Tal política decorre da presença reguladora da União na
formação inicial e continuada bem como da incumbência do
Ministério da Educação de liderar e coordenar as políticas
educacionais em colaboração com estados, municípios e o
Distrito Federal. A Política se organiza em duas dimensões
articuladas: a formação inicial e a formação continuada de
professores e gestores – compostas por um conjunto de
intencionalidade comprometidas com o alcance de resultados
educacionais sustentáveis e progressivos. Destaca-se para sua
efetivação o regime de colaboração; a visão sistêmica; a
articulação entre instituição formadora e escola de educação
básica; o domínio dos conhecimentos previstos na Base
Nacional Comum Curricular; a interdisciplinaridade,
interculturalidade e inovação; e a formação humana integral.
Plano de Ações Articuladas - PAR - Fase de diagnóstico
disponibilizada pelo MEC para auxiliar o planejamento
plurianual das redes estaduais e municipais de educação
básica.
A nova Política Nacional de Formação de Professores foi
anunciada pelo Ministério da Educação, em outubro de 2017.
Tal política decorre da presença reguladora da União na
formação inicial e continuada bem como da incumbência do

2 - Em estágio inicial de
implementação

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
diretrizes nacionais, áreas
prioritárias, instituições
formadoras e processos de
certificação das atividades
formativas;

16.3) expandir programa de
composição de acervo de obras
didáticas, paradidáticas e de
literatura e de dicionários, e
programa específico de acesso a
bens culturais, incluindo obras e
materiais produzidos em Libras
e em Braille, sem prejuízo de
outros, a serem disponibilizados
para os professores e as
professoras da rede pública de
educação básica, favorecendo a
construção do conhecimento e a
valorização da cultura da
investigação;
16.4) ampliar e consolidar portal
eletrônico para subsidiar a
atuação dos professores e das
professoras da educação básica,
disponibilizando gratuitamente
materiais didáticos e
pedagógicos suplementares,
inclusive aqueles com formato
acessível;
16.5) ampliar a oferta de bolsas
de estudo para pós-graduação
dos professores e das professoras
e demais profissionais da
educação básica;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
Ministério da Educação de liderar e coordenar as políticas
educacionais em colaboração com estados, municípios e o
Distrito Federal. A Política se organiza em duas dimensões
articuladas: a formação inicial e a formação continuada de
professores e gestores – compostas por um conjunto de
intencionalidade comprometidas com o alcance de resultados
educacionais sustentáveis e progressivos. Destaca-se para sua
efetivação o regime de colaboração; a visão sistêmica; a
articulação entre instituição formadora e escola de educação
básica; o domínio dos conhecimentos previstos na Base
Nacional Comum Curricular; a interdisciplinaridade,
interculturalidade e inovação; e a formação humana integral.
Plano de Ações Articuladas - PAR - Fase de diagnóstico
disponibilizada pelo MEC para auxiliar o planejamento
plurianual das redes estaduais e municipais de educação
básica.
Publicação do Decreto nº 9.099/2017 - Amplia a abrangência
do Programa que passou a se chamar Programa Nacional do
Livro e do Material Didático (PNLD), abarcando em suas
ações a aquisição e distribuição dos materiais outrora
executados no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da
Escola (PNBE), além de possibilitar a compra de softwares e
jogos educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo,
materiais de formação e materiais destinados à gestão escolar,
entre outros materiais de apoio à prática educativa, incluídas
ações de qualificação de materiais para a aquisição
descentralizada pelos entes federativos. Além disso, incluiu a
etapa Educação Infantil no Programa e instituiu mudanças no
processo de avaliação pedagógica, que passou a ter uma
Comissão Técnica específica.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Em 2017, no âmbito do PNLD, foi empenhado R$ 1,72 bilhão para a aquisição e
distribuição de livros didáticos a estudantes do ensino fundamental e médio e àqueles da
educação de jovens e adultos (EJA) e de escolas do campo.
Foi realizada a formação dos profissionais dos centros públicos de produção de material
didático acessível em Braille e Libras, em razão do seu papel na produção de material,
formação de professores e apoio aos sistemas de ensino na inclusão dos estudantes com
surdez/deficiência auditiva e cegueira/deficiência visual.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Consolidação do Portal do Professor - Disponibiliza materiais
didáticos para suporte e incremento das ações educacionais,
respeitando, sempre, as diferenças regionais e especificidades
das escolas, para apoiar os processos de formação dos
professores brasileiros.

--

3 - Em estágio intermediário de
implementação

Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da
Rede Pública de Educação Básica (ProEB), foi reestruturado
mediante a Portaria nº 61/2017, possibilitando o aumento das
áreas do conhecimento, incluindo mais três que ainda não
eram atendidas pela UAB: Filosofia, Química e Educação
Física, totalizando 9 áreas atendidas: Matemática, (ProfMat),
Física (MNPEF), Letras (Profletras), Artes (ProfArtes),

Atualmente estão em andamento 317 ofertas em cursos de pós-graduação lato e stricto
sensu, com destaque para os Mestrados Profissionais em Ensino, mediante rede nacional,
em: Matemática, (ProfMat), Física (MNPEF), Letras (Profletras), Artes (ProfArtes),
História (ProfHistória), Biologia (ProfBio), Química (ProfQui) e Filosofia (Profilo). Em
2017, os cursos ofertados no Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), as
especializações e mestrados profissionais atingiram, 32.815 novas matrículas, o que,
somado com as 25.303 novas matrículas de 2016, representa um alcance de 58.118

4 - Em estágio avançado de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
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16.6) fortalecer a formação dos
professores e das professoras das
escolas públicas de educação
básica, por meio da
implementação das ações do
Plano Nacional do Livro e
Leitura e da instituição de
programa nacional de
disponibilização de recursos para
acesso a bens culturais pelo
magistério público.
Meta 17: valorizar os (as)
profissionais do magistério das
redes públicas de educação
básica de forma a equiparar
seu rendimento médio ao dos
(as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o
final do sexto ano de vigência
deste PNE.

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
História (ProfHistória), Biologia (ProfBio), Química
(ProfQui) e Filosofia (ProfFilo) e Educação Física (ProEF).

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

matrículas (50,3%) da meta prevista para o período do PPA 2016-2019. Em 2017, foram
alcançadas, especificamente, 29.887 novas matriculas em cursos de especialização e
2.928 novas matriculas em mestrados profissionais para professores da educação básica.
O investimento total da UAB, no ano de 2017, foi de R$ 350 milhões nos cursos
atendidos, sendo que desse montante, especificamente nas especializações e mestrados
profissionais direcionados à formação continuada de professores, o investimento
alcançou R$ 63 milhões.
1 - Implementação não iniciada

O Relatório do Inep aponta ter havido melhora na valorização dos profissionais do magistério, mais especificamente no salário relativo de professores em relação às demais
profissões. Entre 2004-2014, a média salarial real dos professores aumentou 39,4%, contra um crescimento de apenas 1,9% da média salarial real de não professor.
Quanto à equiparação, o relatório pondera que ela depende de vários fatores, como o cumprimento do piso salarial, o que está normatizado pela Lei no 11.738, de 16 de julho de
2008, que prevê vencimento mínimo inicial, com reajuste anual. Outros fatores que interferem são as condições macroeconômicas do País (taxa de desemprego, taxa de câmbio e a
produtividade da economia), que afetam os salários dos trabalhadores.
A partir do trabalho da Rede de Assistência Técnica, em 2017, houve um aumento dos municípios que declaram possuir planos de carreira e remuneração dos profissionais da
educação básica. Quanto aos municípios que declaram cumprir integralmente a Lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica, o índice subiu de 23,25% para 47,18%. Nos estados, o percentual que declara possuir planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica foi de 59,25%
para 62,96% e dos que declaram cumprir integralmente a Lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi de 44,44%
para 62,96%. Vale lembrar que a atualização do Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público, instituído pela Lei nº 11.738/2008 (Lei do Piso), tem superado os
principais índices de atualização salarial de outras áreas no País, assim, garantindo aproximação à equiparação prevista na Meta 17 do PNE.
17.1) constituir, por iniciativa do Atualização da portaria de designação dos membros que
Realização de uma reunião do Fórum, em 20 de dezembro de 2017, já com o fórum
5 - Implementada
Ministério da Educação, até o
compõem o fórum permanente para acompanhamento da
constituído e reformulado.
final do primeiro ano de vigência atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para
deste PNE, fórum permanente,
os profissionais do magistério público da educação básica,
com representação da União, dos que tem como principais atribuições propor mecanismos para
Estados, do Distrito Federal, dos a obtenção e organização de informações sobre o
Municípios e dos trabalhadores
cumprimento do piso pelos entes federativos, bem como
da educação, para
sobre os planos de cargos, carreira e remuneração.
acompanhamento da atualização
progressiva do valor do piso
salarial nacional para os
profissionais do magistério
público da educação básica;
17.2) constituir como tarefa do
O Fórum tem realizado o acompanhamento da evolução
Ainda não são feitas as correlações desses dados com os dados da PNAD/IBGE. No
2 - Em estágio inicial de
fórum permanente o
salarial por meio das ferramentas disponibilizadas pelo MEC entanto, atendendo a dispositivo da Lei do PNE, o INEP elabora a cada dois anos,
implementação
acompanhamento da evolução
(por meio das coletas de dados da Rede de Assistência
relatório que subsidia o monitoramento das metas do PNE. Já foram publicados a Linha
salarial por meio de indicadores Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração e o Sistema de de Base e o Relatório do 1º Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE: 2014-2016.
da Pesquisa Nacional por
Apoio à Gestão do Plano de Carreira e Remuneração).
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Amostra de Domicílios - PNAD,
periodicamente divulgados pela
Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE;
17.3) implementar, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, planos
de Carreira para os (as)
profissionais do magistério das
redes públicas de educação
básica, observados os critérios
estabelecidos na Lei no 11.738,
de 16 de julho de 2008, com
implantação gradual do
cumprimento da jornada de
trabalho em um único
estabelecimento escolar;
17.4) ampliar a assistência
financeira específica da União
aos entes federados para
implementação de políticas de
valorização dos (as)
profissionais do magistério, em
particular o piso salarial nacional
profissional.

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Instituída a Rede de Assistência Técnica dos Planos de
Carreira e Remuneração, como resultado de acordo de ação
conjunta entre o Ministério da Educação - MEC, o Conselho
Nacional de Secretários de Educação - CONSED e a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME
(Portaria Nº 387, de 10/05/2016).

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

Até dezembro de 2017, todos os estados, o DF e 4.497 municípios haviam aderido à rede. 4 - Em estágio avançado de
Cerca de 3.750 encontravam-se em fase de elaboração ou adequação de seus planos. Os
implementação
estados e municípios que aderem à Rede de Assistência Técnica são capacitados no uso
do Sistema de Apoio à Gestão do Plano de Carreira e Remuneração (SisPCR),
desenvolvido pelo MEC para possibilitar aos gestores de educação a simulação de
diferentes alternativas para os seus planos de carreira e remuneração de forma a
identificar os impactos nas suas despesas com pessoal.

O Fórum Permanente para acompanhamento da atualização
progressiva do valor do Piso Salarial Nacional para os
profissionais do magistério público da Educação Básica
acordou em se reunir para discutir formas de melhor assistir
estados e municípios na implementação do piso por meio de
um GT em 2018 para tratar de financiamento da política
pública.

Oferta de assistência técnica. Os estados e municípios que aderem à Rede de Assistência 1 - Implementação não iniciada
Técnica são capacitados no uso do Sistema de Apoio à Gestão do Plano de Carreira e
Remuneração (SisPCR), desenvolvido pelo MEC para possibilitar aos gestores de
educação a simulação de diferentes alternativas para os seus planos de carreira e
remuneração de forma a identificar os impactos nas suas despesas com pessoal. O
SisPCR tem por base o cadastro do plano de carreira vigente do ente federativo,
indicando custos com vencimentos, gratificações e encargos trabalhistas e simulando
cenários futuros por um período de até dez anos, sendo um importante instrumento de
auxílio para o desenvolvimento de análise, adequação e elaboração de planos de carreira
e remuneração.
Meta 18: assegurar, no prazo
De acordo com o Relatório do Inep, a análise das informações disponíveis mostra que mais da metade dos municípios (64%), em junho de 2016, ainda não havia informado o status
de 2 (dois) anos, a existência de do seu PCR no Simec. Outros 22% declaram ter o PCR e cumprir integralmente a Lei nº 11.738, de 2008, contemplando o piso nacional do magistério público e o mínimo de um
planos de Carreira para os (as) terço de hora-atividade na jornada semanal do professor, não superior a 40 horas semanais. O restante dos municípios (14%) não possui PCR ou não cumpre as exigências do piso
profissionais da educação
nacional e/ou da jornada mínima em hora-atividade.
básica e superior pública de
A partir do trabalho da Rede de Assistência Técnica, em 2017, houve um aumento dos municípios que declaram possuir planos de carreira e remuneração dos profissionais da
todos os sistemas de ensino e,
educação básica. O valor percentual subiu de 33,32% para 71,02%, um avanço significativo rumo ao cumprimento da Meta 18 do PNE. E quanto aos municípios que declaram
para o plano de Carreira dos
cumprir integralmente a Lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, o índice subiu de 23,25% para 47,18%. Nos
(as) profissionais da educação estados, o percentual que declara possuir planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica foi de 59,25% para 62,96% e dos que declaram cumprir
básica pública, tomar como
integralmente a Lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi de 44,44% para 62,96%.
referência o piso salarial
nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos
do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.
18.1) estruturar as redes públicas
-0 - Não há como se manifestar
de educação básica de modo
que, até o início do terceiro ano
de vigência deste PNE, 90%
(noventa por cento), no mínimo,
dos respectivos profissionais do
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magistério e 50% (cinquenta por
cento), no mínimo, dos
respectivos profissionais da
educação não docentes sejam
ocupantes de cargos de
provimento efetivo e estejam em
exercício nas redes escolares a
que se encontrem vinculados;
18.2) implantar, nas redes
públicas de educação básica e
superior, acompanhamento dos
profissionais iniciantes,
supervisionados por equipe de
profissionais experientes, a fim
de fundamentar, com base em
avaliação documentada, a
decisão pela efetivação após o
estágio probatório e oferecer,
durante esse período, curso de
aprofundamento de estudos na
área de atuação do (a) professor
(a), com destaque para os
conteúdos a serem ensinados e
as metodologias de ensino de
cada disciplina;
18.3) realizar, por iniciativa do
Ministério da Educação, a cada 2
(dois) anos a partir do segundo
ano de vigência deste PNE,
prova nacional para subsidiar os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, mediante adesão, na
realização de concursos públicos
de admissão de profissionais do
magistério da educação básica
pública;
18.4) prever, nos planos de
Carreira dos profissionais da
educação dos Estados, do
Distrito Federal e dos
Municípios, licenças
remuneradas e incentivos para
qualificação profissional,
inclusive em nível de pósgraduação stricto sensu;
18.5) realizar anualmente, a
partir do segundo ano de

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

--

0 - Não há como se manifestar

--

1 - Implementação não iniciada

--

0 - Não há como se manifestar

--

1 - Implementação não iniciada
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vigência deste PNE, por
iniciativa do Ministério da
Educação, em regime de
colaboração, o censo dos (as)
profissionais da educação básica
de outros segmentos que não os
do magistério;
18.6) considerar as
especificidades socioculturais
das escolas do campo e das
comunidades indígenas e
quilombolas no provimento de
cargos efetivos para essas
escolas;
18.7) priorizar o repasse de
transferências federais
voluntárias, na área de educação,
para os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios que
tenham aprovado lei específica
estabelecendo planos de Carreira
para os (as) profissionais da
educação;
18.8) estimular a existência de
comissões permanentes de
profissionais da educação de
todos os sistemas de ensino, em
todas as instâncias da Federação,
para subsidiar os órgãos
competentes na elaboração,
reestruturação e implementação
dos planos de Carreira.

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos

No PAR 2016-2019, Dimensão Gestão Educacional, consta
PAR aberto e disponível para a inserção de demandas com relação a esta estratégia.
uma iniciativa de apoiar técnica e financeiramente as
secretarias de educação no reconhecimento de categorias
específicas do magistério para educação do campo, indígena e
quilombola de acordo com as Diretrizes do CNE.

Situação de implementação da
estratégia**

2 - Em estágio inicial de
implementação

1 - Implementação não iniciada

Capacitação, por meio da Rede de Assistência Técnica de
Capacitação de 179 formadores, que realizaram 457 encontros durante o ano para os
3 - Em estágio intermediário de
representantes municipais para a elaboração e a readequação
gestores e equipes técnicas dos cerca de 4.500 municípios aderidos à Rede.
implementação
de planos de carreira e remuneração dos profissionais da
educação escolar básica pública. Os estados e municípios que
aderem à Rede de Assistência Técnica são capacitados no uso
do Sistema de Apoio à Gestão do Plano de Carreira e
Remuneração (SisPCR), desenvolvido pelo MEC para
possibilitar aos gestores de educação a simulação de
diferentes alternativas para os seus planos de carreira e
remuneração de forma a identificar os impactos nas suas
despesas com pessoal. O SisPCR tem por base o cadastro do
plano de carreira vigente do ente federativo, indicando custos
com vencimentos, gratificações e encargos trabalhistas e
simulando cenários futuros por um período de até dez anos,
sendo um importante instrumento de auxílio para o
desenvolvimento de análise, adequação e elaboração de
planos de carreira e remuneração.
Meta 19: assegurar condições, De acordo com o Inep, dada a ausência de normativos que mais bem explicitem a definição de gestão democrática, foram utilizados alguns aspectos relativos ao tema expressos na
no prazo de 2 (dois) anos, para Constituição e na LDB de 1996. A inexistência de base de dados censitária sobre os gestores das escolas públicas brasileiras, levou o Inep a adotar, como referência, os microdados
a efetivação da gestão
disponibilizados pelo Saeb (Prova Brasil e Aneb) no ano de 2013, os quais, com algumas fragilidades para tal fim, ainda podem ser considerados a base de dados mais robusta sobre
democrática da educação,
o tema. Assim, foram utilizados os indicadores: Indicador 19A – Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos para a ocupação do cargo por meio de critérios
associada a critérios técnicos
técnicos de mérito e desempenho e de consulta pública à comunidade escolar, que mostra que processo misto de seleção e eleição para a ocupação do cargo de direção escolar só era
de mérito e desempenho e à
adotado por 12,2% dos estabelecimentos de ensino em 2013; Indicador 19B – Percentual de escolas públicas que contaram com a participação de profissionais da educação, pais e
consulta pública à comunidade alunos na formulação dos projetos político-pedagógicos e na constituição do conselho escolar - 89,1% das escolas afirmaram contar com algum tipo de discussão com a equipe
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escolar, no âmbito das escolas
públicas, prevendo recursos e
apoio técnico da União para
tanto.
19.1) priorizar o repasse de
transferências voluntárias da
União na área da educação para
os entes federados que tenham
aprovado legislação específica
que regulamente a matéria na
área de sua abrangência,
respeitando-se a legislação
nacional, e que considere,
conjuntamente, para a nomeação
dos diretores e diretoras de
escola, critérios técnicos de
mérito e desempenho, bem como
a participação da comunidade
escolar;
19.2) ampliar os programas de
apoio e formação aos (às)
conselheiros (as) dos conselhos
de acompanhamento e controle
social do Fundeb, dos conselhos
de alimentação escolar, dos
conselhos regionais e de outros e
aos (às) representantes
educacionais em demais
conselhos de acompanhamento
de políticas públicas, garantindo
a esses colegiados recursos
financeiros, espaço físico
adequado, equipamentos e meios
de transporte para visitas à rede
escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;
19.3) incentivar os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios
a constituírem Fóruns
Permanentes de Educação, com
o intuito de coordenar as
conferências municipais,
estaduais e distrital bem como
efetuar o acompanhamento da
execução deste PNE e dos seus
planos de educação;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
Situação de implementação da
Resultados quantitativos ou qualitativos
alcance da estratégia*
estratégia**
escolar acerca do desenvolvimento do projeto pedagógico (o Inep informa que não foi possível perceber a participação de pais e alunos na atividade); Indicador 19C – Percentual de
escolas públicas que recebem recursos financeiros dos entes federados - 90,3% das escolas recebiam programa de financiamento do governo federal, 47,6% do governo estadual e
50,0% do governo municipal em 2013; e Indicador 19D – Condições em que os diretores exercem o cargo - 92,3% das escolas contavam com o apoio da comunidade, 88,3% das
escolas com o apoio de instâncias superiores e registram interferências externas em 35,3% das escolas. A rede federal é a que tem mais apoio de instâncias superiores (93,4%) e as
redes estaduais e municipais são as que apresentam maior apoio da comunidade (93,3%).
-1 - Implementação não iniciada

Iniciativas no sentido de capacitar gestores locais e
conselheiros do CACS/FUNDEB no âmbito dos Programas
Caminho da Escola e PNATE.

O FNDE firmou Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de
Goiás e dentre os produtos que serão desenvolvidos constam a elaboração de cartilhas
específicas para as atividades dos conselheiros no âmbito dos Programas PNATE e
Caminho da Escola, bem como curso de capacitação desses conselheiros em relação ao
planejamento e regulamentação do transporte escolar.

2 - Em estágio inicial de
implementação

Foi realizada formação pela Rede de Assistência Técnica para
o Monitoramento e Avaliação dos planos de educação, com o
objetivo de orientar os entes da federação, para a realização
de audiências públicas e demais instrumentos de participação
social, como os fóruns e as conferências de educação. Apoio
financeiro do MEC para a realização das conferências
estaduais de educação.

Como resultado dessa ação, 20 mil membros das equipes locais responsáveis pelo
4 - Em estágio avançado de
monitoramento e avaliação dos planos de educação, com foco na construção de
implementação
indicadores educacionais e na consonância dos planos de educação com o PNE, foram
capacitados. Além disso, 1.092 municípios elaboraram seus respectivos relatórios anuais
de monitoramento e 557 confeccionaram os de avaliação, contribuindo para a execução
do PNE e dos planos estaduais e municipais de educação Em 2017, destaca-se a atuação
do MEC junto ao FNE na organização das etapas estaduais da 3ª Conferência Nacional
de Educação (Conae/2018), transferindo o montante de aproximadamente R$ 4,9 milhões
para os estados. O valor em questão foi repassado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), via Plano de Ações Articuladas PAR.
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19.4) estimular, em todas as
redes de educação básica, a
constituição e o fortalecimento
de grêmios estudantis e
associações de pais,
assegurando-se-lhes, inclusive,
espaços adequados e condições
de funcionamento nas escolas e
fomentando a sua articulação
orgânica com os conselhos
escolares, por meio das
respectivas representações;
19.5) estimular a constituição e o
fortalecimento de conselhos
escolares e conselhos municipais
de educação, como instrumentos
de participação e fiscalização na
gestão escolar e educacional,
inclusive por meio de programas
de formação de conselheiros,
assegurando-se condições de
funcionamento autônomo;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
i) Viabilização de iniciativas com vistas à reformulação do
modelo de formação bem como das matrizes curriculares do
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
Escolares (PNFCE) como o objetivo de articular a
constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e
associações de país.

i) Viabilização de iniciativas com vistas à reformulação do
modelo de formação bem como das matrizes curriculares do
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
Escolares (PNFCE) que tem por objetivo a qualificação da
atuação de profissionais das Secretarias de Educação para a
constituição de conselhos escolares e a atuação de
conselheiros escolares no fortalecimento da gestão
democrática nas escolas públicas de educação básica;
ii) viabilização de iniciativas com vistas à reformulação do
modelo de formação bom como das matrizes curriculares do
Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros
Municipais de Educação (Pró-Conselho) que tem por objetivo
incentivar e qualificar a participação de Conselheiros
Municipais de Educação na atribuição de cogestores das
política públicas educacionais, bem como fomentar a criação
de novos Conselhos Municipais de Educação.
19.6) estimular a participação e a O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
consulta de profissionais da
Escolares (PNFCE) trabalha, em suas formações, as funções
educação, alunos (as) e seus
pedagógicas, administrativa e financeira como as atribuições
familiares na formulação dos
macro dos Conselhos Escolares, colegiado que representa a
projetos político-pedagógicos,
comunidade escolar e local em todos os segmentos. Assim
currículos escolares, planos de
como previsto, inclusive na LDB, a formação capacita para
gestão escolar e regimentos
essa participação na elaboração de todos os planos e projetos
escolares, assegurando a
da escola. Essa formação, conforme indicado na meta 19.5
participação dos pais na
encontra-se em processo de reformulação dos modelos de
avaliação de docentes e gestores oferta bem como das matrizes na perspectiva da formação
escolares;
autônoma.
19.7) favorecer processos de
O Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
autonomia pedagógica,
Escolares (PNFCE) trabalha, em suas formações, as funções
administrativa e de gestão
pedagógicas, administrativa e financeira como as atribuições
financeira nos estabelecimentos macro dos Conselhos Escolares, colegiado que representa a
de ensino;
comunidade escolar e local em todos os segmentos. A
capacitação desse colegiado que representa a comunidade
escolar e local em todos os segmentos, favorece o
desenvolvimento dessas práticas. Essa formação, conforme

Resultados quantitativos ou qualitativos
i) contratação de especialista para o levantamento das necessidades do público-alvo em
relação à formação bem como na construção de percursos formativos destinados aos
mesmos;
ii) contratação de instituição especializada para a elaboração dos percursos em ambiente
virtual na perspectiva da formação autônoma.

Situação de implementação da
estratégia**
2 - Em estágio inicial de
implementação

i) oferta de 3.946 vagas no curso de formação para conselheiros escolares em parceria
direta com as secretarias estaduais e municipais de educação;
ii) contratação de especialista para o levantamento das necessidades do público-alvo em
relação à formação bem como na construção de percursos formativos destinados aos
conselhos de educação e escolares;
iii) contratação de instituição especializada para a elaboração dos percursos em ambiente
virtual na perspectiva da formação autônoma;
iv) apoio à realização do XXVII Encontro Nacional da União Nacional do Conselhos
Municipais de Educação - UNCME.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

i) oferta de 3.946 vagas no curso de formação para conselheiros escolares em parceria
direta com as secretarias estaduais e municipais de educação;
ii) contratação de especialista para o levantamento das necessidades do público-alvo em
relação à formação bem como na construção de percursos formativos destinados aos
conselhos escolares;
iii) contratação de instituição especializada para a elaboração dos percursos em ambiente
virtual na perspectiva da formação autônoma.

3 - Em estágio intermediário de
implementação

i) oferta de 3.946 vagas no curso de formação para conselheiros escolares em parceria
direta com as secretarias estaduais e municipais de educação;
ii) contratação de especialista para o levantamento das necessidades do público-alvo em
relação à formação bem como na construção de percursos formativos destinados aos
conselhos escolares;
iii) contratação de instituição especializada para a elaboração dos percursos em ambiente
virtual na perspectiva da formação autônoma.

3 - Em estágio intermediário de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias

19.8) desenvolver programas de
formação de diretores e gestores
escolares, bem como aplicar
prova nacional específica, a fim
de subsidiar a definição de
critérios objetivos para o
provimento dos cargos, cujos
resultados possam ser utilizados
por adesão.
Meta 20: ampliar o
investimento público em
educação pública de forma a
atingir, no mínimo, o patamar
de 7% (sete por cento) do
Produto Interno Bruto - PIB
do País no 5o (quinto) ano de
vigência desta Lei e, no
mínimo, o equivalente a 10%
(dez por cento) do PIB ao final
do decênio.
20.1) garantir fontes de
financiamento permanentes e
sustentáveis para todos os níveis,
etapas e modalidades da
educação básica, observando-se
as políticas de colaboração entre
os entes federados, em especial
as decorrentes do art. 60 do Ato
das Disposições Constitucionais
Transitórias e do § 1o do art. 75
da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que tratam
da capacidade de atendimento e
do esforço fiscal de cada ente
federado, com vistas a atender
suas demandas educacionais à
luz do padrão de qualidade
nacional;
20.2) aperfeiçoar e ampliar os
mecanismos de
acompanhamento da arrecadação
da contribuição social do salárioeducação;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
indicado na meta 19.5 encontra-se em processo de
reformulação dos modelos de oferta bem como das matrizes
na perspectiva da formação autônoma.
i) Viabilização de iniciativas com vistas à reformulação do
modelo de formação bem como das matrizes curriculares do
Programa Nacional Escola de Gestores que tem por objetivo
contribuir com a formação efetiva das equipes gestoras
escolares, de modo que disponham de elementos teóricopráticos que viabilizem uma educação escolar básica com
qualidade social.

Resultados quantitativos ou qualitativos

i) oferta de 3.946 vagas no curso de formação para conselheiros escolares em parceria
direta com as secretarias estaduais e municipais de educação;
ii) contratação de especialista para o levantamento das necessidades do público-alvo em
relação à formação bem como na construção de percursos formativos destinados aos
conselhos escolares;
iii) contratação de instituição especializada para a elaboração dos percursos em ambiente
virtual na perspectiva da formação autônoma.

Situação de implementação da
estratégia**

3 - Em estágio intermediário de
implementação

De acordo com o Relatório do Inep, o investimento público total em educação apresentou uma evolução de 1,5 p.p. no período de 2004 a 2014, sendo que, durante o biênio 20132014, o indicador se estabilizou em aproximadamente 6,0% do PIB. Em valores monetários, o investimento público apresentou um crescimento real de 130,4% nesse mesmo
período, totalizando R$ 343,8 bilhões em 2014. Ao desagregar os dados por níveis/etapas de ensino, verificou-se que o ensino superior apresentou a maior evolução entre 2013 e
2014, com crescimento real de 8,0%. Já na etapa anos finais do ensino fundamental ocorreu retração no volume de recursos financeiros investidos, apresentando perdas reais de 2,7% em 2014, ante o exercício imediatamente anterior.

Alteração da Portaria nº 619, de 24 de junho de 2015, por
Instância Permanente de Negociação Federativa instituída
meio da Portaria MEC nº 1.547, 28 de dezembro de 2016, que
instituiu a Instância Permanente de Negociação e Cooperação
Federativa, com o objetivo de fortalecer mecanismos de
articulação entre os sistemas de ensino, por intermédio do
desenvolvimento de ações conjuntas entre os entes federados.

-

2 - Em estágio inicial de
implementação

0 - Não há como se manifestar
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Metas e Estratégias
20.3) destinar à manutenção e
desenvolvimento do ensino, em
acréscimo aos recursos
vinculados nos termos do art.
212 da Constituição Federal, na
forma da lei específica, a parcela
da participação no resultado ou
da compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás
natural e outros recursos, com a
finalidade de cumprimento da
meta prevista no inciso VI
do caput do art. 214 da
Constituição Federal;
20.4) fortalecer os mecanismos e
os instrumentos que assegurem,
nos termos do parágrafo único
do art. 48 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, a
transparência e o controle social
na utilização dos recursos
públicos aplicados em educação,
especialmente a realização de
audiências públicas, a criação de
portais eletrônicos de
transparência e a capacitação dos
membros de conselhos de
acompanhamento e controle
social do Fundeb, com a
colaboração entre o Ministério
da Educação, as Secretarias de
Educação dos Estados e dos
Municípios e os Tribunais de
Contas da União, dos Estados e
dos Municípios;

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

Resultados quantitativos ou qualitativos
-

PNAE: A fim de fortalecer a atuação dos CAEs o FNDE em
parceria com o Tribunal de Contas da União – TCU elaborou,
em 2017, a Cartilha para Conselheiros do Programa Nacional
de Alimentação Escolar, que está disponível para todos os
conselheiros do CAE por meio do portal do FNDE. Além
disso, foram realizadas atividades de formação dos CAEs.
Iniciativas da CGAME/DIRAE no sentido de capacitar
gestores locais e conselheiros do CACS/FUNDEB no âmbito
dos Programas Caminho da Escola e PNATE.
TRANSPARÊNCIA: i) Publicação da Portaria Conjunta
FNDE/STN n° 2, de 15 de janeiro de 2018, que regulamenta,
dentre outros, os procedimentos afetos à movimentação
financeira dos recursos do Fundeb, prevendo a
imprescindibilidade da movimentação por meio
exclusivamente eletrônico, com vistas a garantir a máxima
transparência quanto à aplicação dos recursos do Fundo e a
possibilitar a divulgação dessas informações pelos agentes
financeiros do Fundeb e pelo FNDE; ii) Implantação de
mecanismo de captação das informações afetas aos dados das
contas únicas e específicas do Fundeb, a fim de conferir
publicidade aos dados e de assegurar a atuação dos Conselhos
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo e dos
demais órgãos de fiscalização e controle; iii) Início das
providências previstas no acordo de cooperação técnica e
operacional entre o MEC, o FNDE, a Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o
Instituto Rui Barbosa (IRB), firmado em março de 2016 com
o objetivo de assegurar o acompanhamento dos planos
nacional, estaduais, distrital e municipais de educação pelos
tribunais de contas em todo o Brasil, e ajudar os gestores a
melhorarem a aplicação dos recursos; iv) Implantação de
mecanismo para captação de dados por meio do SIOPE
bimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 165 da

Situação de implementação da
estratégia**
0 - Não há como se manifestar

PNAE: formação de aproximadamente 3.000 Conselheiros da Alimentação Escolar. As
3 - Em estágio intermediário de
unidades COATE e COACE em conjunto com essa CGAME firmaram Termo de
implementação
Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Goiás e dentre os produtos que
serão desenvolvidos constam a elaboração de cartilhas específicas para as atividades dos
conselheiros no âmbito dos Programas PNATE e Caminho da Escola, bem como curso de
capacitação desses conselheiros em relação ao planejamento e regulamentação do
transporte escolar.
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
Constituição Federal de 1988 v) Implantação de mecanismo
de coleta de dados, por meio do sistema SIOPE, referentes à
remuneração dos profissionais da educação que recebam
qualquer parcela de sua remuneração com recursos do
Fundeb; vi) Firmados Termos de Ajustamento de Conduta TAC entre o Ministério Público Federal e o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica Federal que tratam de mudanças na
forma de custódia e movimentação dos recursos públicos da
União repassados aos demais Entes Federativos; vii)
Tratativas para um acordo de cooperação técnica e
operacional com o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais
do Ministério Público dos Estados e da União, o Grupo
Nacional de Direitos Humanos, a Comissão Permanente de
Educação dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito
Federal, o FNDE e o Inep.
20.5) desenvolver, por meio do
Disponibilização de indicador sobre o valor dos investimentos
Instituto Nacional de Estudos e
e custos por aluno da educação básica e superior pública, em
Pesquisas Educacionais Anísio
todas as suas etapas e modalidades, decorrente de estudos
Teixeira - INEP, estudos e
feitos no âmbito da OCDE desde o ano 2000 - "PANORAMA
acompanhamento regular dos
DA EDUCAÇÃO Destaques do Education at a Glance 2016"
investimentos e custos por aluno (http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/2005).
da educação básica e superior
Tais informações estão sendo atualizadas para 2015 e serão
pública, em todas as suas etapas disponibilizadas na página do Inep, na seção
e modalidades;
"Dados/Indicadores financeiros educacionais"(
http://portal.inep.gov.br/indicadores-financeiros-educacionais.
20.6) no prazo de 2 (dois) anos
Projeto com a Universidade Federal do Paraná- UFPr,
da vigência deste PNE, será
iniciado em 2015, que viabilizará a disponibilização gratuita e
implantado o Custo Alunona internet do Simulador de Custo-Aluno Qualidade
Qualidade inicial - CAQi,
(SimCAQ) como ferramenta de suporte ao processo de
referenciado no conjunto de
elaboração / adequação e monitoramento / avaliação dos
padrões mínimos estabelecidos
Planos Estaduais e Municipais de Educação visando a
na legislação educacional e cujo articulação das metas educacionais locais com as metas do
financiamento será calculado
PNE e a previsão do montante de recursos financeiros
com base nos respectivos
necessário para a oferta da educação básica. A implementação
insumos indispensáveis ao
do CAQi e do CAQ envolve questões de duas ordens: a
processo de ensinoprimeira diz respeito à validação de parâmetros de natureza
aprendizagem e será
técnica, como a definição qualitativa e quantitativa dos
progressivamente reajustado até insumos necessários ao processo educacional; a segunda tem
a implementação plena do Custo a ver com as implicações orçamentárias, financeiras e
Aluno Qualidade - CAQ;
federativas, uma vez que o mecanismo pressupõe a imposição
de obrigações administrativas e financeiras aos demais entes
federados. Atualmente já existem alguns estudos e discussões
acerca da questão dos insumos, entretanto faz-se necessário
introduzir no debate as demais variáveis, de modo a evitar a
elaboração de propostas que poderão implicar em vícios
jurídicos intransponíveis.
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

--

2 - Em estágio inicial de
implementação

SimCAQ: Em 2017 foi repassada a 3ª parcela do Termo de Execução Descentralizada
(TED) firmado com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) para a continuidade das
atividades previstas no referido instrumento.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Atividades desenvolvidas e principais resultados da atuação do MEC na gestão e implementação das estratégias do PNE 2014-2024
Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*
20.7) implementar o Custo
Projeto com a Universidade Federal do Paraná- UFPr,
Aluno Qualidade - CAQ como
iniciado em 2015 que viabilizará a disponibilização gratuita e
parâmetro para o financiamento na internet do Simulador de Custo-Aluno Qualidade
da educação de todas etapas e
(SimCAQ) como ferramenta de suporte ao processo de
modalidades da educação básica, elaboração / adequação e monitoramento / avaliação dos
a partir do cálculo e do
Planos Estaduais e Municipais de Educação visando a
acompanhamento regular dos
articulação das metas educacionais locais com as metas do
indicadores de gastos
PNE e a previsão do montante de recursos financeiros
educacionais com investimentos necessário para a oferta da educação básica. A
em qualificação e remuneração
implementação do CAQi e do CAQ envolve questões de duas
do pessoal docente e dos demais ordens: a primeira diz respeito à validação de parâmetros de
profissionais da educação
natureza técnica, como a definição qualitativa e quantitativa
pública, em aquisição,
dos insumos necessários ao processo educacional; a segunda
manutenção, construção e
tem a ver com as implicações orçamentárias, financeiras e
conservação de instalações e
federativas, uma vez que o mecanismo pressupõe a imposição
equipamentos necessários ao
de obrigações administrativas e financeiras aos demais entes
ensino e em aquisição de
federados. Atualmente já existem alguns estudos e discussões
material didático-escolar,
acerca da questão dos insumos, entretanto faz-se necessário
alimentação e transporte escolar; introduzir no debate as demais variáveis, de modo a evitar a
elaboração de propostas que poderão implicar em vícios
jurídicos intransponíveis.
20.8) o CAQ será definido no
Alteração da Portaria nº 619, de 24 de junho de 2015, por
prazo de 3 (três) anos e será
meio da Portaria MEC nº 1.547, 28 de dezembro de 2016,
continuamente ajustado, com
que instituiu a Instância Permanente de Negociação e
base em metodologia formulada Cooperação Federativa, com o objetivo de fortalecer
pelo Ministério da Educação mecanismos de articulação entre os sistemas de ensino, por
MEC, e acompanhado pelo
intermédio do desenvolvimento de ações conjuntas entre os
Fórum Nacional de Educação entes federados.
FNE, pelo Conselho Nacional de
Educação - CNE e pelas
Comissões de Educação da
Câmara dos Deputados e de
Educação, Cultura e Esportes do
Senado Federal;
20.9) regulamentar o parágrafo
Constituição de grupo de trabalho interno (MEC) para discutir
único do art. 23 e o art. 211 da
o PLP sobre o SNE.
Constituição Federal, no prazo
de 2 (dois) anos, por lei
complementar, de forma a
estabelecer as normas de
cooperação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, em matéria
educacional, e a articulação do
sistema nacional de educação em
regime de colaboração, com
equilíbrio na repartição das
Metas e Estratégias

Resultados quantitativos ou qualitativos
SimCAQ: Em 2017 foi repassada a 3ª parcela do Termo de Execução Descentralizada
(TED) firmado com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) para a continuidade das
atividades previstas no referido instrumento.

Situação de implementação da
estratégia**
1 - Implementação não iniciada

Instância Permanente de Negociação Federativa instituída.

1 - Implementação não iniciada

Realização de 2 reuniões de grupo de trabalho interno sobre SNE.

2 - Em estágio inicial de
implementação
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Metas e Estratégias

Atividades realizadas pelo MEC que se coadunam com o
alcance da estratégia*

responsabilidades e dos recursos
e efetivo cumprimento das
funções redistributiva e supletiva
da União no combate às
desigualdades educacionais
regionais, com especial atenção
às regiões Norte e Nordeste
20.10) caberá à União, na forma
da lei, a complementação de
recursos financeiros a todos os
Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios que não
conseguirem atingir o valor do
CAQi e, posteriormente, do
CAQ;
20.11) aprovar, no prazo de 1
(um) ano, Lei de
Responsabilidade Educacional,
assegurando padrão de qualidade
na educação básica, em cada
sistema e rede de ensino, aferida
pelo processo de metas de
qualidade aferidas por institutos
oficiais de avaliação
educacionais;
20.12) definir critérios para
distribuição dos recursos
adicionais dirigidos à educação
ao longo do decênio, que
considerem a equalização das
oportunidades educacionais, a
vulnerabilidade socioeconômica
e o compromisso técnico e de
gestão do sistema de ensino, a
serem pactuados na instância
prevista no § 5o do art. 7o desta
Lei.

Resultados quantitativos ou qualitativos

Situação de implementação da
estratégia**

-

1 - Implementação não iniciada

-

1 - Implementação não iniciada

1 - Implementação não iniciada

*Caso o MEC não tenha qualquer atuação na estratégia, informar: NA - Não Se Aplica
** Situação de implementação da estratégia:
0 - Não há como se manifestar;
1 - Implementação não iniciada;
2 - Em estágio inicial de implementação;
3 - Em estágio intermediário de implementação;
4 - Em estágio avançado de implementação; e
5 - Implementada
NA - Não aplicável
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1. INTRODUÇÃO
Anualmente, esta Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica –
SETEC do Ministério da Educação, apresenta o Relatório de Análise dos Indicadores de
Gestão das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em
cumprimento ao subitem 9.3.2 do Acórdão n.º 2.267/2005-TCU/Plenário:
Acórdão n.º 2.267/2005-TCU/Plenário:
(...)
9.3. Recomendar à Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério
da Educação (SETEC/MEC) que:
(...)
9.3.2. inclua, no relatório de gestão das contas anuais, apreciação
crítica sobre a evolução dos dados (indicadores e componentes)
constantes do subitem 9.1.1 deste Acórdão, com base em análise
consolidada das informações apresentadas pelas Ifets, destacando
aspectos positivos e oportunidades de melhoria do sistema de rede de
instituições federais de ensino tecnológico;
(...)

Cabe destacar que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
publicou a Portaria no. 9, em 22 de março de 2017, ação esta que encontra-se em
andamento, a fim de instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de desenvolver
estudos acerca dos indicadores de gestão que demonstrem a ampliação da oferta e a
melhoria da eficiência da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica.
(...)
Art. 2º O Grupo de Trabalho, sem prejuízo das competências dos
Órgãos envolvidos, terá como atribuições:
a) avaliar os indicadores existentes;
b) propor conjunto de indicadores de gestão, tendo como base as
orientações e conceitos contidos no Acórdão 2.267/2005 -TCU Plenário e no Plano de Ação para o cumprimento das determinações
do Acórdão nº 506/2013 - TCU Plenário;
c) avaliar os indicadores contidos no Termo de Acordo de Metas e na
Matriz Orçamentária da Rede Federal, visando conferir maior
efetividade ao cumprimento dos objetivos e finalidades estabelecidos
pelos artigos 6º e 7º da Lei 11.892, de 2008;
(...)

O presente relatório, referente ao exercício de 2016, contém duas partes,
a primeira descreve a metodologia utilizada e as tabelas dos indicadores; e a segunda
apresenta a análise crítica de cada uma das categorias de indicadores. Anexo ao relatório
estão as tabelas com os históricos de todos os componentes usados nos indicadores e
que servem de base para a análise crítica.
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2. METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES
Desde o ano de 2012, a extração dos dados para cálculo dos indicadores
foi feita no âmbito do MEC, de forma padronizada e automatizada, a partir de consultas
específicas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica – SISTEC, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
– SIAPE e Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal –
SIAFI, e encaminhada às instituições da Rede para análise, contendo os dados brutos
(aluno por aluno) e os indicadores calculados.
Todos os indicadores calculados foram feitos com base apenas nos cursos
regulares, que não possuem fomento específico por meio de programas. Dessa forma,
não foram consideradas as matrículas da Bolsa-Formação e da Rede e-TEC.
Com exceção do indicador “Matriculados Classificados de Acordo com a
Renda Familiar”, que não consta em nenhum sistema do MEC, todos os demais
indicadores foram calculados e encaminhados para validação por parte das próprias
instituições, de maneira individual.
No ano de 2016 foi utilizado pela segunda vez o conceito de
aluno-equivalente - Portarias MEC nº 818 e SETEC nº 25, de 13/08/2015, conforme
preconizado na Lei nº 11.892/2008. Esse conceito configurou uma mudança
significativa na metodologia de cálculo do indicador que era chamado de ‘Relação de
Alunos por Docente em Tempo Integral (RAD)’ e foi renomeado para ‘Relação Aluno
por Professor (RAP)’. Para o cálculo desse indicador, além dos dados brutos extraídos
dos sistemas SISTEC e SIAPE, foram utilizados dados e conceitos normatizados pelas
Portarias MEC nº 818/2015 e SETEC nº 25/2015, do Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos e do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, da Resolução
CNE/CES nº 02, de 18/06/2007 e da Resolução CNE/CP nº 02, de 19/02/2002.
Ademais, o componente “matrícula atendida” contabiliza as matrículas
que estão com situação de integralização de fase escolar - aplica-se ao aluno que
concluiu a parte teórica do curso, mas está devendo o estágio obrigatório, TCC,
monografia, dissertação ou tese - uma vez que a SETEC considera que o discente em
integralização de fase ainda não concluiu exitosamente o curso.
Visando aprimorar a análise do indicador “Matriculados Classificados de
Acordo com a Renda Familiar”, a SETEC apresenta o número de matrículas da amostra
e o percentual dessa amostra em relação ao total de matrículas da instituição e da Rede
Federal.
Neste relatório iniciamos a apresentação dos indicadores do Colégio
Pedro II - CPII, incluído na Rede Federal pela Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012,
tendo em vista que somente ao final de ano de 2015 foi possível cadastrar no SISTEC os
cursos de Educação Infantil, de Educação Fundamental (Anos Iniciais) e de Educação
Fundamental (Anos Finais).
As tabelas contendo os valores relativos ao exercício de 2016, calculados
para cada um dos indicadores do Acórdão nº 2.267/2005-TCU/Plenário são
apresentadas juntamente com a sua descrição, em consonância com o Manual de
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Indicadores, versão 2.0, elaborado e publicado pela SETEC no Portal do MEC:
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=30571:publicacoes-manuais&catid=190:setec-1
749372213&Itemid=841.
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3. INDICADORES
RELAÇÃO DE CANDIDATOS POR VAGA (RCV)
Este indicador mede a consonância entre a oferta de vagas em relação à procura do público.

INSCRITOS

VAGAS OFERTADAS

Descrição: candidatos que tenham buscado as Descrição: vagas para início de novos Ciclos de
vagas ofertadas por editais publicados pela Matrícula, publicadas em Editais e monitoradas
instituição.
pela instituição.
Registros Considerados: Para todos os Ciclos de Registros Considerados: Para todos os Ciclos de
Matrícula com Início do Ciclo compreendido no Matrícula com Início do Ciclo compreendido no
Período de Análise, buscar o total de inscritos Período de Análise, buscar as vagas ofertadas.
para o(s) processo(s) seletivo(s).
Fonte: SISTEC
Fonte: SISTEC

RELAÇÃO DE INGRESSOS POR MATRÍCULAS ATENDIDAS (RIM)
Este indicador mede a capacidade de renovação do quadro discente.

INGRESSANTES

MATRÍCULAS ATENDIDAS

Descrição: Novas matrículas efetivadas na Descrição: Matrículas ativas (em curso ou
instituição, provenientes de qualquer forma de integralizado em fase escolar).
ingresso (Enem, SISU, vestibular, processos
Registros Considerados: Todas as matrículas
seletivos, transferências, etc.).
Registros Considerados: Todas os registros com que estiveram em Curso ou Integralizadas em
data de matrícula nos meses de referência do Fase Escolar, por pelo menos um dia no período
analisado.
intervalo de análise.
Fator de correção: Se a matrícula é efetuada em
anos anteriores ao ano do início do ciclo ou com
90 dias de antecedência ou mais ao início do
ciclo, é considerada como data da matrícula, a
data do início do ciclo.

Fator de correção: Se a matrícula é efetuada em
anos anteriores ao ano do início do ciclo ou com
90 dias de antecedência ou mais ao início do
ciclo, é considerada como data da matrícula, a
data do início do ciclo.

Fonte: SISTEC

Fonte: SISTEC
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RELAÇÃO DE CONCLUINTES POR MATRÍCULAS ATENDIDAS (RCM)
Este indicador mede a capacidade de alcançar êxito escolar, por meio da equação:

CONCLUINTES

MATRÍCULAS ATENDIDAS

Descrição: estudantes que concluíram o curso Descrição: Matrículas ativas (em curso ou
com êxito e estão aptos a colar grau.
integralizado em fase escolar).
Registros Considerados: Todas matrículas que Registros Considerados: Todas as matrículas
tiveram alteração de status para Concluído nos que estiveram em Curso ou Integralizadas em
meses de referência do intervalo de análise.
Fase Escolar, por pelo menos um dia no período
analisado.
Fator de correção: Se matrícula alterada para
Concluído não for considerada como matrícula Fator de correção: Se a matrícula é efetuada em
atendida no mesmo período, o registro não é anos anteriores ao ano do início do ciclo ou com
considerado.
90 dias de antecedência ou mais ao início do
ciclo, é considerada como data da matrícula, a
Fonte: SISTEC
data do início do ciclo.
Fonte: SISTEC

EFICIÊNCIA ACADÊMICA DE CONCLUINTES (EAC)
Este indicador mede a capacidade de alcançar êxito entre os alunos que finalizam.

CONCLUINTES

FINALIZADOS

Descrição: estudantes que concluíram o curso Descrição: estudantes que deixaram a instituição
com êxito e estão aptos a colar grau.
com ou sem êxito.
Registros Considerados: Todas matrículas que Registros Considerados: Todas matrículas que
tiveram alteração de status para Concluído nos tiveram alteração de status para Concluído,
meses de referência do intervalo de análise.
Evadido, Desligado, Transferido Externo,
Reprovado nos meses de referência do intervalo
Fator de correção: Se matrícula alterada para
de análise.
Concluído não for considerada como matrícula
atendida no mesmo período, o registro não é Fator de correção: Se matrícula alterada para
considerado.
Concluído, Evadido, Desligado, Transferido
Externo, Reprovado não for considerada como
Fonte: SISTEC
matrícula atendida no mesmo período, o registro
não é considerado.
Fonte: SISTEC

Relatório De Indicadores 2016 (0891180)

SEI 23000.044136/2017-83 / pg. 8

8

Observações
O cálculo proposto no acórdão previa calcular este indicador pela relação entre todos os alunos que
concluíram seu curso no período, independentemente da época de seu ingresso; e, todos os que
“deveriam concluir” neste período. Para adequar à metodologia do SISTEC – baseada no conceito de
ciclo de matrícula – este indicador passa a ser a relação entre todos os alunos que concluíram
exitosamente seu curso no período, independentemente da época de seu ingresso; e, todos os que, de
alguma forma, finalizaram seu curso, independentemente do êxito ou não.

RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR (RFE)
Este indicador mede a relação de alunos que não concluem seus cursos no período previsto.

RETIDOS

MATRÍCULAS ATENDIDAS

Descrição: Matrículas que estiveram ativas (Em Descrição: Matrículas ativas (em curso ou
Curso ou Integralizado em Fase Escolar) após a integralizado em fase escolar).
data prevista para o término de seus Ciclos de
Registros Considerados: Todas as matrículas
Matrícula.
que estiveram em Curso ou Integralizadas em
Registros Considerados: Todas as matrículas que Fase Escolar, por pelo menos um dia no período
permanecem em Curso ou Integralizadas em Fase analisado.
Escolar, após a Previsão de Fim do Ciclo de
Fator de correção: Se a matrícula é efetuada em
Matrícula.
anos anteriores ao ano do início do ciclo ou com
Fator de correção: Se matrícula retida não for 90 dias de antecedência ou mais ao início do
considerada como matrícula atendida no mesmo ciclo, é considerada como data da matrícula, a
período, o registro não é considerado.
data do início do ciclo.
Fonte: SISTEC

Fonte: SISTEC

RELAÇÃO ALUNO POR PROFESSOR (RAP)
Este indicador mede a capacidade de atendimento pela força de trabalho.

ALUNO-EQUIVALENTE

DOCENTES

Descrição: aluno matriculado em um determinado Descrição: Professores da Carreira do Magistério
curso, ponderado pelo Fator de Equiparação de Superior ou de EBTT
Carga Horária e pelo Fator de Esforço de Curso.
Registros Considerados: Para todos os
Registros Considerados: Todas as matrículas professores efetivos ou temporários, considerar
atendidas presenciais no período analisado, com como 1,0 (um) se for contratado em regime de 40
retenção inferior a 100% e a integralização da horas ou de Dedicação Exclusiva; e como 0,5
carga horária ocorreu dentro do período (meio) se for contratado em regime de 20 (vinte)
analisado.
horas.
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Fonte: SISTEC
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TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE (TCD)
Este indicador mede o índice de atualização do corpo docente.

NUMERADOR

DENOMINADOR

Descrição: Somatório de todos os docentes Descrição: Somatório de todos os docentes da
efetivos ou temporários da Instituição, Insituição, independentemente da sua titulação e
regime de trabalho.
ponderado pela sua titulação:

Graduação (G): Peso 1
Aperfeiçoamento (A): Peso 2
Especialização (E): Peso 3
Mestrado (M): Peso 4
Doutorado (D): Peso 5

Fonte: SIAPE

Fonte: SIAPE

GASTO CORRENTE POR ALUNO (GCA)
Este indicador mede o custo médio de cada aluno da Instituição.

GASTOT

MATRÍCULAS
ATENDIDAS

Descrição: Gasto Total da Instituição, deduzindo pessoal inativo e
pensionistas, precatórios e gastos com investimentos, ação 20RW Descrição:
Apoio à Formação Profissional e Tecnológica e ação 8252 ativas (em
integralizado
Educação Profissional e Tecnológica a Distância.
escolar).
Onde:
TOTGAS: Total de Gastos da Instituição
inv: Gastos com Investimentos
pre: Gastos com Precatórios
ina: Gastos com Inativos
pen: Gastos com Pensionistas

Fonte: SIAFI

Matrículas
curso ou
em
fase

Registros Considerados:
Todas as matrículas que
estiveram em Curso ou
Integralizado em Fase
Escolar, por pelo menos um
dia no período analisado.
Fator de correção: Se a
matrícula é efetuada em
anos anteriores ao ano do
início do ciclo ou com 90
dias de antecedência ou
mais ao início do ciclo, é
considerada como data da
matrícula, a data do início
do ciclo.
Fonte: SISTEC
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GASTOS COM PESSOAL (GCP)
Este indicador mede os gastos com pessoal em relação aos gastos totais da Instituição.

GASPES

TOTGAS

Descrição: Gastos com Pessoal.

Descrição:Total de Gastos da Instituição.

Fonte: SIAFI

Fonte: SIAFI

GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS (Excluído Benefícios e Pasep) (GOC)
Este indicador mede os gastos com outros custeios em relação aos gastos totais da Instituição.

GASOUC

TOTGAS

Descrição: Total de Gasto com Outros Custeios da Descrição:Total
Instituição, deduzindo benefícios e Pasep.

de

Gastos

da

Instituição.

Fonte: SIAFI
Onde:
TOTCUS: Total de Gastos com Custeio
ben: Gastos com Benefícios
pasep: Gastos com Pasep
Fonte: SIAFI

GASTOS COM INVESTIMENTOS (GCI)
Este indicador mede os gastos com investimentos em relação aos gastos totais da Instituição.

GASINV

TOTGAS

Descrição: Gastos com Investimentos.

Descrição:Total de Gastos da Instituição.

Fonte: SIAFI

Fonte: SIAFI
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MATRICULADOS CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A RENDA FAMILIAR PER
CAPITA (MRF)
Este indicador mede a capacidade de inclusão social da instituição.

FAIXASM

MATRÍCULAS ATENDIDAS

Descrição: Contagem dos alunos matriculados em
cursos regulares, aos quais tenham sido aplicados
questionários socioeconômicos, para identificar em
qual faixa de renda familiar per capita (em Salários
Mínimos) cada aluno se enquadra.

Descrição: Matrículas ativas (em curso ou
integralizado em fase escolar).

Onde:
RFPC: Renda Familiar Per Capita
LimInf: Limite Inferior (em SM)
LimSup: Gastos com Precatórios (em SM)

FAIXA2:
FAIXA3:
FAIXA4:
FAIXA5:

0
0,5
0,5
1
1
1,5
1,5
2,5
2,5
3

<

Fator de correção: Se a matrícula é efetuada em
anos anteriores ao ano do início do ciclo ou com
90 dias de antecedência ou mais ao início do
ciclo, é considerada como data da matrícula, a
data do início do ciclo.
Fonte: SISTEC

FAIXA: conforme a tabela abaixo.

FAIXA1:

Registros Considerados: Todas as matrículas que
estiveram em Curso ou Integralizado em Fase
Escolar, por pelo menos um dia no período
analisado.

RFPC ≤
SM

<

RFPC ≤
SM

<

RFPC ≤
SM

<

RFPC ≤
SM

<

RFPC ≤
SM

FAIXA6:

RFPC >
SM

Fonte: Questionário a ser respondido por todos os
alunos da Instituição, que servirá também para
ações da Assistência Estudantil.
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3.1.

RELAÇÃO DE CANDIDATO POR VAGA
RCV - Série Histórica

RCV - Dados de 2016
UF

Instituto

Vagas

Inscritos

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

2.307

14.890

6,45

12,84

14,39

13,06

16,39

AL

IFAL

3.750

23.130

6,17

13,77

5,01

7,40

4,14

AM

IFAM

6.232

48.055

7,71

5,63

6,56

4,04

4,21

AP

IFAP

4.075

18.252

4,48

3,51

5,44

8,53

2,13

BA

IFBA

8.540

31.242

3,66

4,04

3,89

3,19

3,30

BA

IF Baiano

3.818

12.729

3,33

5,23

3,33

5,13

3,80

CE

IFCE

17.725

250.590

14,14

11,99

19,32

9,50

10,58

DF

IFB

6.384

58.924

9,23

8,13

3,09

9,72

5,71

ES

IFES

8.431

68.445

8,12

11,51

11,41

11,15

13,90

GO

IFG

4.703

33.533

7,13

4,75

6,41

5,65

10,01

GO

IF Goiano

6.507

20.502

3,15

3,53

2,78

2,77

2,83

MA

IFMA

9.148

52.837

5,78

2,78

4,57

5,89

8,42

MG

IFMG

4.878

24.446

5,01

3,72

4,13

3,72

3,91

MG

IFNMG

4.910

24.107

4,91

5,70

7,55

3,05

4,75

MG

IFSULDEMINAS

6.696

28.687

4,28

2,68

2,29

2,39

1,67

MG

IF Sudeste MG

3.102

13.174

4,25

6,88

4,50

4,17

3,58

MG

CEFET-MG

4.202

46.864

11,15

7,60

7,70

6,94

7,03

MG

IFTM

2.915

15.187

5,21

8,22

6,02

2,85

4,14

MS

IFMS

4.969

10.653

2,14

4,11

9,70

3,85

5,21

MT

IFMT

7.041

13.064

1,86

1,81

2,34

2,37

3,25

PA

IFPA

5.986

86.825

14,50

8,80

12,74

8,74

7,85

PB

IFPB

7.563

64.796

8,57

10,38

10,84

9,23

11,11

PE

IFPE

8.001

45.083

5,63

4,71

4,85

5,17

4,76

PE

IF Sertão-PE

5.826

29.181

5,01

5,07

13,19

11,48

4,84

PI

IFPI

6.687

38.298

5,73

7,75

8,40

6,29

6,46

PR

IFPR

7.644

15.737

2,06

2,49

3,17

2,30

2,44

RJ

CPII

2.123

2.415

1,14

RJ

IFRJ

4.684

41.423

8,84

9,50

8,02

6,63

4,11
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RJ

IFF

7.025

39.953

5,69

1,88

1,88

3,86

5,52

RJ

CEFET-RJ

4.263

41.560

9,75

11,11

12,12

11,15

18,22

RN

IFRN

16.535

82.031

4,96

6,09

6,03

3,93

2,63

RO

IFRO

2.824

7.898

2,80

3,24

2,97

0,78

0,89

RR

IFRR

1.628

4.226

2,60

5,82

7,79

0,61

6,82

RS

IFRS

7.113

34.241

4,81

6,25

6,39

7,06

6,64

RS

IFSul

4.919

31.432

6,39

5,04

6,78

5,71

3,46

RS

IF Farroupilha

4.318

18.449

4,27

4,26

3,58

3,21

3,14

SC

IFSC

21.645

52.108

2,41

2,53

2,93

3,25

2,37

SC

IFC

7.108

21.732

3,06

3,22

3,77

3,80

3,61

SE

IFS

3.270

35.006

10,71

3,17

12,53

2,40

13,00

SP

IFSP

36.351

134.848

3,71

3,65

2,96

2,71

2,31

TO

IFTO

5.390

20.198

3,75

4,33

3,88

5,88

6,14

291.236

1.656.751

5,69

5,48

6,31

5,02

5,02

Total

RCV - Dados de 2016
Região

Vagas

Inscritos

RCV - Série Histórica
2016

2015

2014

2013

2012

Norte

28.442

200.344

7,04

5,82

7,34

4,89

5,78

Nordeste

90.863

664.923

7,32

6,81

8,79

6,24

5,89

Centro-Oeste

29.604

136.676

4,62

4,48

4,03

4,70

5,29

Sudeste

89.580

481.109

5,37

5,68

5,33

4,34

4,96

Sul

52.747

173.699

3,29

3,66

4,17

4,12

3,31

291.236

1.656.751

5,69

5,48

6,31

5,02

5,02

Total
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3.2.

RELAÇÃO DE INGRESSOS POR MATRÍCULA
RIM - Dados de 2016

UF

Instituto

Ingressantes

RIM - Série Histórica

Matriculados

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

1.477

4.728

31,24%

28,42%

33,75%

51,35%

60,5%

AL

IFAL

3.848

22.554

17,06%

19,23%

20,38%

24,68%

32,2%

AM

IFAM

5.980

24.312

24,60%

21,81%

28,40%

30,29%

31,5%

AP

IFAP

3.462

7.508

46,11%

58,31%

67,87%

49,07%

55,6%

BA

IFBA

8.612

36.726

23,45%

18,93%

22,72%

35,31%

34,6%

BA

IF Baiano

3.651

12.324

29,63%

32,21%

31,63%

33,16%

41,0%

CE

IFCE

15.756

41.856

37,64%

23,08%

30,39%

40,75%

25,3%

DF

IFB

7.102

13.392

53,03%

58,66%

52,26%

45,26%

71,1%

ES

IFES

8.349

28.840

28,95%

28,41%

32,05%

28,52%

30,4%

GO

IFG

4.969

16.641

29,86%

32,42%

28,33%

38,18%

33,0%

GO

IF Goiano

6.137

19.067

32,19%

35,62%

29,41%

36,16%

41,2%

MA

IFMA

8.608

36.700

23,46%

20,90%

23,58%

24,54%

30,5%

MG

IFMG

5.088

17.232

29,53%

36,97%

39,32%

37,18%

28,5%

MG

IFNMG

4.560

13.588

33,56%

35,51%

41,34%

81,69%

44,8%

MG

IFSULDEMINAS

11.553

19.808

58,32%

58,72%

66,26%

50,91%

70,3%

MG

IF Sudeste MG

3.704

14.601

25,37%

24,40%

32,16%

29,89%

49,3%

MG

CEFET-MG

4.072

20.495

19,87%

19,14%

20,46%

21,27%

20,9%

MG

IFTM

3.036

8.941

33,96%

30,09%

36,16%

27,70%

40,0%

MS

IFMS

4.710

9.429

49,95%

53,47%

39,17%

29,36%

49,1%

MT

IFMT

7.504

23.469

31,97%

31,78%

28,74%

45,62%

31,3%

PA

IFPA

6.070

23.435

25,90%

26,86%

22,09%

11,01%

10,5%

PB

IFPB

7.591

28.854

26,31%

20,57%

25,20%

32,65%

24,7%

PE

IFPE

7.440

35.384

21,03%

26,04%

20,07%

31,13%

30,2%

PE

IF Sertão-PE

4.751

10.382

45,76%

42,54%

31,75%

27,97%

49,4%

PI

IFPI

7.089

26.482

26,77%

27,41%

25,92%

31,01%

36,1%

PR

IFPR

8.538

27.952

30,55%

22,35%

24,71%

15,55%

19,2%

RJ

CPII

12.100

15.152

79,86%

RJ

IFRJ

5.541

16.509

33,56%

22,49%

21,75%

29,31%

29,1%

RJ

IFF

6.620

22.895

28,91%

22,70%

24,10%

28,55%

26,8%
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RJ

CEFET-RJ

3.775

17.276

21,85%

16,50%

16,29%

19,35%

21,6%

RN

IFRN

17.254

50.604

34,10%

25,62%

36,78%

41,06%

34,4%

RO

IFRO

4.553

10.328

44,08%

34,55%

33,42%

46,39%

48,1%

RR

IFRR

1.522

5.040

30,20%

20,18%

22,04%

23,87%

31,7%

RS

IFRS

6.517

19.700

33,08%

35,40%

31,89%

27,77%

36,7%

RS

IFSul

4.714

21.443

21,98%

30,65%

30,00%

30,99%

36,4%

RS

IF Farroupilha

4.333

12.051

35,96%

34,50%

34,20%

31,70%

41,5%

SC

IFSC

19.975

39.986

49,95%

47,16%

46,51%

40,86%

46,8%

SC

IFC

6.531

16.461

39,68%

35,25%

35,47%

36,57%

43,0%

SE

IFS

2.771

11.171

24,81%

16,14%

25,41%

22,55%

38,8%

SP

IFSP

33.410

55.454

60,25%

42,97%

38,89%

36,06%

44,0%

TO

IFTO

4.970

15.401

32,27%

33,61%

28,36%

23,94%

30,2%

298.243

874.171

34,12%

29,65%

31,03%

34,18%

35,1%

Total

RIM - Dados de 2016
Região

Ingressantes

RIM - Série Histórica

Matriculados

2016

2015

2014

2013

2012

Norte

28.034

90.752

30,89%

29,65%

30,42%

28,17%

28,4%

Nordeste

87.371

313.037

27,91%

23,57%

26,73%

32,80%

33,2%

Centro-Oeste

30.422

81.998

37,10%

39,77%

34,10%

39,71%

42,9%

101.808

250.791

40,59%

31,77%

34,03%

39,06%

38,6%

50.608

137.593

36,78%

33,39%

34,43%

28,31%

33,0%

298.243

874.171

34,12%

29,65%

31,03%

34,18%

35,1%

Sudeste
Sul
Total
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3.3.

RELAÇÃO DE CONCLUINTES POR MATRÍCULAS
RCM - Dados de 2016

UF

Instituto

Matriculados

RCM - Série Histórica

Concluintes

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

4.728

422

8,93%

7,27%

3,27%

6,46%

6,7%

AL

IFAL

22.554

1.610

7,14%

3,64%

3,31%

5,09%

6,1%

AM

IFAM

24.312

1.957

8,05%

6,33%

6,35%

9,55%

8,6%

AP

IFAP

7.508

1.152

15,34%

30,71%

39,25%

28,17%

6,0%

BA

IFBA

36.726

2.657

7,23%

5,13%

5,34%

6,66%

5,6%

BA

IF Baiano

12.324

1.454

11,80%

8,76%

13,75%

14,33%

13,1%

CE

IFCE

41.856

4.116

9,83%

6,61%

8,70%

8,84%

5,4%

DF

IFB

13.392

1.228

9,17%

18,21%

16,79%

16,24%

11,8%

ES

IFES

28.840

3.623

12,56%

11,92%

11,34%

19,40%

16,5%

GO

IFG

16.641

1.690

10,16%

10,09%

11,41%

13,05%

8,2%

GO

IF Goiano

19.067

3.623

19,00%

14,11%

7,81%

10,57%

11,7%

MA

IFMA

36.700

2.776

7,56%

5,34%

3,35%

9,20%

4,4%

MG

IFMG

17.232

1.785

10,36%

8,40%

15,15%

19,54%

17,9%

MG

IFNMG

13.588

1.809

13,31%

13,86%

9,62%

5,92%

18,9%

MG

IFSULDEMINAS

19.808

2.619

13,22%

46,94%

53,41%

29,80%

43,8%

MG

IF Sudeste MG

14.601

1.064

7,29%

9,83%

13,67%

15,90%

16,3%

MG

CEFET-MG

20.495

1.187

5,79%

12,04%

15,07%

16,23%

14,5%

MG

IFTM

8.941

870

9,73%

10,17%

9,60%

10,63%

7,6%

MS

IFMS

9.429

1.059

11,23%

6,37%

7,31%

2,62%

0,6%

MT

IFMT

23.469

2.184

9,31%

6,53%

9,60%

8,84%

8,7%

PA

IFPA

23.435

4.090

17,45%

9,27%

15,04%

8,75%

18,4%

PB

IFPB

28.854

1.069

3,70%

4,11%

4,18%

6,69%

7,8%

PE

IFPE

35.384

2.674

7,56%

8,05%

8,08%

12,01%

7,8%

PE

IF Sertão-PE

10.382

2.019

19,45%

19,12%

13,32%

21,00%

23,2%

PI

IFPI

26.482

2.739

10,34%

4,19%

7,25%

11,73%

9,5%

PR

IFPR

27.952

3.928

14,05%

22,42%

8,89%

13,64%

17,5%

RJ

CPII

15.152

479

3,16%

RJ

IFRJ

16.509

1.204

7,29%

8,35%

9,81%

12,04%

12,4%

RJ

IFF

22.895

2.100

9,17%

5,66%

4,77%

17,58%

13,0%
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RJ

CEFET-RJ

17.276

548

3,17%

12,45%

10,22%

7,43%

11,8%

RN

IFRN

50.604

6.046

11,95%

8,60%

10,81%

22,05%

42,1%

RO

IFRO

10.328

1.115

10,80%

10,32%

10,30%

9,90%

3,6%

RR

IFRR

5.040

352

6,98%

9,92%

5,05%

6,14%

14,7%

RS

IFRS

19.700

2.270

11,52%

12,18%

14,22%

16,19%

14,4%

RS

IFSul

21.443

2.061

9,61%

4,73%

9,83%

8,89%

16,8%

RS

IF Farroupilha

12.051

1.693

14,05%

12,31%

16,90%

15,61%

13,3%

SC

IFSC

39.986

10.259

25,66%

15,17%

19,76%

23,89%

16,8%

SC

IFC

16.461

2.067

12,56%

13,08%

15,87%

19,44%

22,0%

SE

IFS

11.171

518

4,64%

14,24%

6,13%

5,89%

3,8%

SP

IFSP

55.454

14.708

26,52%

20,41%

8,02%

11,25%

8,4%

TO

IFTO

15.401

2.197

14,27%

7,94%

11,38%

9,14%

8,4%

874.171

103.021

11,78%

11,45%

11,37%

12,97%

15,2%

Total

RCM - Dados de 2016
Região
Norte

Matriculados

RCM - Série Histórica

Concluintes

2016

2015

2014

2013

2012

90.752

11.285

12,43%

10,15%

12,31%

9,83%

11,5%

313.037

27.678

8,84%

7,04%

7,20%

11,40%

15,5%

81.998

9.784

11,93%

11,18%

10,86%

10,39%

8,5%

Sudeste

250.791

31.996

12,76%

15,58%

14,94%

14,96%

17,3%

Sul

137.593

22.278

16,19%

14,68%

14,26%

16,04%

16,8%

Total

874.171

103.021

11,78%

11,45%

11,37%

12,97%

15,2%

Nordeste
Centro-Oeste
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3.4.

EFICIÊNCIA ACADÊMICA DE CONCLUINTES
EAC - Dados de 2016

UF

Instituto

Finalizados

EAC - Série Histórica

Concluintes

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

881

422

47,90%

23,20%

14,56%

24,67%

19,0%

AL

IFAL

4.872

1.610

33,05%

43,02%

65,05%

48,24%

36,4%

AM

IFAM

3.526

1.957

55,50%

44,00%

71,49%

64,08%

43,5%

AP

IFAP

2.177

1.152

52,92%

78,97%

86,58%

59,84%

59,6%

BA

IFBA

8.377

2.657

31,72%

34,48%

49,69%

43,09%

46,3%

BA

IF Baiano

2.961

1.454

49,11%

50,81%

51,24%

43,48%

49,0%

CE

IFCE

9.796

4.116

42,02%

40,31%

44,24%

36,64%

31,2%

DF

IFB

3.727

1.228

32,95%

37,30%

39,63%

41,07%

29,2%

ES

IFES

6.732

3.623

53,82%

49,67%

49,08%

55,01%

50,8%

GO

IFG

4.457

1.690

37,92%

40,95%

40,53%

44,50%

48,1%

GO

IF Goiano

5.811

3.623

62,35%

58,41%

45,75%

36,71%

47,5%

MA

IFMA

4.392

2.776

63,21%

55,80%

39,29%

54,27%

52,5%

MG

IFMG

3.592

1.785

49,69%

43,02%

52,76%

51,98%

45,8%

MG

IFNMG

3.426

1.809

52,80%

56,15%

56,82%

51,61%

58,8%

MG

IFSULDEMINAS

4.465

2.619

58,66%

79,87%

86,42%

77,51%

82,2%

MG

IF Sudeste MG

1.984

1.064

53,63%

58,04%

62,20%

40,41%

62,4%

MG

CEFET-MG

2.353

1.187

50,45%

49,10%

67,98%

62,06%

69,3%

MG

IFTM

2.256

870

38,56%

37,19%

38,06%

30,97%

31,9%

MS

IFMS

3.743

1.059

28,29%

26,47%

24,38%

7,74%

3,0%

MT

IFMT

5.572

2.184

39,20%

43,29%

50,02%

37,74%

44,0%

PA

IFPA

7.684

4.090

53,23%

53,81%

63,64%

54,15%

53,3%

PB

IFPB

2.960

1.069

36,11%

29,13%

46,50%

28,42%

39,4%

PE

IFPE

5.843

2.674

45,76%

41,49%

57,58%

59,97%

59,0%

PE

IF Sertão-PE

4.362

2.019

46,29%

47,69%

39,90%

43,83%

57,7%

PI

IFPI

5.187

2.739

52,81%

39,42%

55,27%

51,30%

54,3%

PR

IFPR

9.641

3.928

40,74%

40,37%

53,04%

62,22%

53,0%

RJ

CPII

658

479

72,80%

RJ

IFRJ

3.526

1.204

34,15%

29,70%

51,11%

39,80%

35,3%

RJ

IFF

4.384

2.100

47,90%

40,84%

55,10%

56,28%

57,3%
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RJ

CEFET-RJ

1.917

548

28,59%

33,12%

59,02%

59,62%

61,8%

RN

IFRN

9.494

6.046

63,68%

48,98%

60,02%

66,24%

73,8%

RO

IFRO

2.404

1.115

46,38%

46,38%

47,40%

41,50%

16,9%

RR

IFRR

798

352

44,11%

40,60%

27,56%

73,04%

41,4%

RS

IFRS

4.679

2.270

48,51%

45,23%

48,53%

57,44%

62,5%

RS

IFSul

5.205

2.061

39,60%

30,57%

49,92%

39,35%

50,2%

RS

IF Farroupilha

4.234

1.693

39,99%

33,33%

61,99%

48,31%

49,5%

SC

IFSC

20.727

10.259

49,50%

45,67%

53,09%

53,47%

46,4%

SC

IFC

5.925

2.067

34,89%

48,42%

54,69%

55,45%

58,0%

SE

IFS

1.655

518

31,30%

34,27%

55,38%

33,33%

36,3%

SP

IFSP

28.006

14.708

52,52%

50,29%

38,64%

35,40%

29,6%

TO

IFTO

4.718

2.197

46,57%

35,85%

38,59%

41,19%

37,6%

219.107

103.021

47,02%

45,41%

54,40%

49,26%

53,4%

Total

EAC - Dados de 2016
Região

Finalizados

EAC - Série Histórica

Concluintes

2016

2015

2014

2013

2012

Norte

22.188

11.285

50,86%

48,50%

56,47%

50,63%

42,9%

Nordeste

59.899

27.678

46,21%

41,64%

51,23%

49,11%

60,1%

Centro-Oeste

23.310

9.784

41,97%

42,44%

41,65%

35,18%

36,4%

Sudeste

63.299

31.996

50,55%

51,04%

60,80%

51,39%

55,4%

Sul

50.411

22.278

44,19%

41,15%

52,93%

53,86%

52,0%

219.107

103.021

47,02%

45,41%

54,40%

49,26%

53,4%

Total
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3.5.

RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR
RFE - Dados de 2016

UF

Instituto

Retidos

RFE - Série Histórica

Matriculados

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

1.883

4.728

39,83%

32,99%

20,40%

12,07%

18,7%

AL

IFAL

11.499

22.554

50,98%

49,16%

44,21%

33,27%

35,6%

AM

IFAM

14.099

24.312

57,99%

58,75%

52,68%

50,84%

50,9%

AP

IFAP

2.723

7.508

36,27%

39,82%

35,77%

32,85%

28,5%

BA

IFBA

18.673

36.726

50,84%

51,00%

43,45%

33,59%

32,2%

BA

IF Baiano

5.743

12.324

46,60%

43,86%

36,52%

30,78%

31,7%

CE

IFCE

14.952

41.856

35,72%

38,22%

32,14%

29,21%

32,4%

DF

IFB

4.983

13.392

37,21%

33,02%

36,88%

40,23%

28,5%

ES

IFES

11.968

28.840

41,50%

40,54%

36,74%

35,03%

39,3%

GO

IFG

6.381

16.641

38,35%

37,96%

33,71%

24,09%

27,3%

GO

IF Goiano

8.701

19.067

45,63%

43,90%

36,82%

25,38%

40,5%

MA

IFMA

20.525

36.700

55,93%

48,89%

41,21%

43,03%

46,6%

MG

IFMG

6.479

17.232

37,60%

31,71%

29,58%

37,26%

35,3%

MG

IFNMG

5.899

13.588

43,41%

43,35%

47,29%

10,21%

37,6%

MG

IFSULDEMINAS

6.045

19.808

30,52%

33,04%

22,53%

39,66%

25,4%

MG

IF Sudeste MG

5.895

14.601

40,37%

41,49%

28,95%

27,36%

33,1%

MG

CEFET-MG

8.873

20.495

43,29%

44,13%

38,78%

38,91%

40,2%

MG

IFTM

2.708

8.941

30,29%

29,16%

23,96%

40,54%

17,8%

MS

IFMS

2.632

9.429

27,91%

26,28%

15,13%

26,26%

12,2%

MT

IFMT

8.850

23.469

37,71%

38,83%

35,10%

27,92%

40,0%

PA

IFPA

12.873

23.435

54,93%

53,36%

57,56%

53,78%

57,8%

PB

IFPB

12.747

28.854

44,18%

43,80%

39,52%

37,93%

41,2%

PE

IFPE

19.762

35.384

55,85%

55,25%

59,89%

54,24%

52,7%

PE

IF Sertão-PE

3.330

10.382

32,07%

29,59%

18,81%

29,77%

29,4%

PI

IFPI

12.806

26.482

48,36%

47,79%

46,23%

41,56%

44,8%

PR

IFPR

10.125

27.952

36,22%

69,21%

64,07%

51,90%

42,3%

RJ

CPII

4.936

15.152

32,58%

RJ

IFRJ

6.360

16.509

38,52%

39,82%

37,04%

32,95%

37,6%

RJ

IFF

10.553

22.895

46,09%

46,08%

47,47%

51,70%

49,5%
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RJ

CEFET-RJ

7.904

17.276

45,75%

58,33%

55,84%

49,48%

44,2%

RN

IFRN

28.046

50.604

55,42%

44,60%

39,46%

36,53%

62,7%

RO

IFRO

3.115

10.328

30,16%

26,93%

26,72%

14,01%

15,8%

RR

IFRR

2.309

5.040

45,81%

54,95%

53,88%

46,61%

47,1%

RS

IFRS

6.686

19.700

33,94%

31,57%

36,83%

39,88%

39,3%

RS

IFSul

9.029

21.443

42,11%

38,25%

33,19%

29,52%

40,5%

RS

IF Farroupilha

3.011

12.051

24,99%

32,74%

28,85%

28,31%

23,9%

SC

IFSC

16.532

39.986

41,34%

40,49%

34,56%

35,74%

39,9%

SC

IFC

4.692

16.461

28,50%

23,05%

22,19%

23,75%

20,8%

SE

IFS

4.409

11.171

39,47%

45,55%

44,41%

37,54%

36,8%

SP

IFSP

11.253

55.454

20,29%

30,63%

35,35%

27,39%

29,8%

TO

IFTO

6.769

15.401

43,95%

39,52%

39,55%

47,00%

44,9%

366.758

874.171

41,95%

43,62%

40,04%

36,25%

39,6%

Total

RFE - Dados de 2016
Região
Norte

Retidos

RFE - Série Histórica

Matriculados

2016

2015

2014

2013

2012

43.771

90.752

48,23%

47,92%

46,27%

42,29%

45,8%

152.492

313.037

48,71%

46,44%

42,07%

38,09%

44,6%

Centro-Oeste

31.547

81.998

38,47%

37,56%

34,05%

28,04%

31,3%

Sudeste

88.873

250.791

35,44%

39,66%

37,25%

33,64%

35,1%

Sul

50.075

137.593

36,39%

44,94%

39,21%

38,73%

38,1%

366.758

874.171

41,95%

43,62%

40,04%

36,25%

39,6%

Nordeste

Total
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3.6.

RELAÇÃO ALUNO POR PROFESSOR
RAP - Dados de 2016

UF

Instituto

RAP - Série Histórica

Aluno-Equivalent
e RAP

Docentes

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

4.594,81

297,5

15,44

14,96

15,56

17,9

21,03

AL

IFAL

18.943,59

862,5

21,96

20,57

21,63

21,0

18,66

AM

IFAM

19.773,04

879,0

22,49

21,70

32,99

36,6

32,83

AP

IFAP

4.557,76

227,0

20,08

18,47

44,53

32,4

23,35

BA

IFBA

30.837,95

1.279,5

24,10

22,35

22,11

25,1

21,61

BA

IF Baiano

11.964,69

611,0

19,58

17,49

16,04

20,5

20,12

CE

IFCE

32.539,61

1.385,5

23,49

20,53

25,57

27,0

22,26

DF

IFB

10.363,11

485,0

21,37

19,15

25,83

32,4

30,07

ES

IFES

23.995,07

1.404,0

17,09

16,95

19,39

23,9

24,10

GO

IFG

16.537,88

1.079,5

15,32

14,62

14,20

18,4

18,73

GO

IF Goiano

15.928,48

630,5

25,26

20,17

23,73

44,3

28,53

MA

IFMA

31.041,00

1.409,5

22,02

26,54

28,79

22,4

20,89

MG

IFMG

17.303,15

819,0

21,13

20,92

19,34

25,8

25,65

MG

IFNMG

11.636,55

609,0

19,11

18,02

25,52

69,2

24,29

MG

IFSULDEMINAS

12.981,33

521,0

24,92

23,91

42,93

68,1

85,46

MG

IF Sudeste MG

11.527,76

576,0

20,01

20,72

18,01

33,5

28,95

MG

CEFET-MG

16.087,12

940,0

17,11

16,49

17,55

14,3

20,78

MG

IFTM

8.447,03

545,0

15,50

14,59

14,39

39,9

38,33

MS

IFMS

8.291,73

415,0

19,98

20,59

15,29

46,4

35,48

MT

IFMT

22.287,99

986,5

22,59

21,65

20,51

30,7

22,63

PA

IFPA

18.568,18

1.021,0

18,19

21,63

24,59

30,1

36,03

PB

IFPB

23.189,53

1.170,5

19,81

17,38

23,85

24,0

21,35

PE

IFPE

22.675,97

1.072,5

21,14

20,16

30,56

35,7

27,76

PE

IF Sertão-PE

5.398,50

438,5

12,31

13,92

21,03

28,3

36,76

PI

IFPI

22.113,20

1.140,0

19,40

17,26

19,41

35,8

31,43

PR

IFPR

17.170,78

1.035,5

16,58

14,54

31,22

60,7

89,15

RJ

CPII

10.059,45

1.273,5

7,90

RJ

IFRJ

13.880,18

974,5

14,24

15,75

16,90

19,2

21,08

RJ

IFF

22.666,60

917,5

24,70

20,43

21,24

25,6

27,22
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RJ

CEFET-RJ

14.687,56

762,0

19,28

22,75

31,02

32,0

28,82

RN

IFRN

30.385,12

1.402,0

21,67

20,58

32,73

31,0

52,77

RO

IFRO

8.838,09

470,0

18,80

20,17

18,46

34,0

32,57

RR

IFRR

4.211,36

290,5

14,50

18,51

23,00

27,1

35,12

RS

IFRS

17.743,75

968,0

18,33

17,68

21,99

24,7

24,30

RS

IFSul

17.031,52

878,0

19,40

18,26

18,10

28,4

28,19

RS

IF Farroupilha

11.722,51

634,5

18,48

17,61

17,81

29,8

28,00

SC

IFSC

24.352,84

1.277,0

19,07

17,34

25,84

29,6

31,10

SC

IFC

16.346,63

877,5

18,63

18,65

15,17

14,3

17,14

SE

IFS

9.616,65

488,5

19,69

26,19

27,72

30,6

28,58

SP

IFSP

36.770,17

2.312,0

15,90

19,53

21,94

34,7

33,08

TO

IFTO

14.715,83

578,5

25,44

23,06

23,51

24,4

29,84

691.784,03

35.944,0

19,25

19,31

23,00

29,5

29,44

Total

RAP - Dados de 2016

RAP - Série Histórica
2015

2014

20,00

20,71

25,46

29,6

32,33

11.260,0

21,20

20,46

25,14

27,3

27,23

73.409

3.596,5

20,41

18,73

19,37

30,2

24,75

Sudeste

200.042

11.654

17,17

18,86

21,58

31,1

29,53

Sul

104.368

5.670,5

18,41

17,26

21,97

31,1

35,59

691.784,03

35.944,0

19,25

19,31

23,00

29,5

29,44

Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste

Total

Aluno-Equivalent
e RAP

Docentes

75.259

3.763,5

238.706
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3.7.

ÍNDICE DE TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE
TCD - Dados de 2016

UF

Instituto

G

A

E

TCD - Série Histórica
M

D

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

26

1

121

134

21

3,41

1,67

3,13

3,0

3,03

AL

IFAL

48

2

189

467

159

3,79

1,97

3,58

3,4

3,43

AM

IFAM

100

14

319

354

109

3,40

1,74

3,09

3,3

1,96

AP

IFAP

16

0

94

105

13

3,43

1,66

3,19

3,0

1,14

BA

IFBA

55

4

280

750

222

3,82

1,96

3,50

3,7

3,57

BA

IF Baiano

24

1

98

326

163

3,99

2,12

3,95

3,9

1,67

CE

IFCE

95

2

236

741

324

3,86

2,07

3,60

3,4

3,15

DF

IFB

30

3

90

247

123

3,87

2,09

3,51

3,5

2,94

ES

IFES

39

2

179

750

444

4,10

2,20

3,77

3,1

3,09

GO

IFG

29

2

96

683

279

4,08

2,18

3,88

3,9

2,26

GO

IF Goiano

16

0

57

308

251

4,23

2,33

4,08

3,9

3,78

MA

IFMA

144

12

431

684

146

3,48

1,78

3,21

3,1

2,78

MG

IFMG

34

6

83

469

237

4,05

2,20

3,53

3,9

2,10

MG

IFNMG

19

1

151

321

117

3,85

1,96

3,50

3,4

3,44

MG

IFSULDEMINAS

14

0

46

271

190

4,20

2,30

3,91

3,9

3,81

MG

IF Sudeste MG

19

0

88

283

190

4,08

2,19

3,63

3,9

3,96

MG

CEFET-MG

29

0

52

475

389

4,26

2,38

3,84

3,8

3,91

MG

IFTM

15

1

72

282

177

4,11

2,21

3,87

4,1

1,91

MS

IFMS

46

2

65

231

71

3,67

2,04

3,67

3,6

3,26

MT

IFMT

48

5

214

516

210

3,84

2,00

3,80

3,7

2,75

PA

IFPA

94

4

292

475

169

3,60

1,88

3,42

3,2

3,22

PB

IFPB

29

3

193

670

283

4,00

2,09

3,89

3,9

3,72

PE

IFPE

60

0

220

612

231

3,85

2,02

3,60

3,7

3,50

PE

IF Sertão-PE

25

1

118

233

65

3,71

1,89

3,37

3,1

3,09

PI

IFPI

73

6

415

532

120

3,54

1,73

3,28

3,2

2,89

PR

IFPR

39

0

135

643

233

3,98

2,10

3,81

3,7

3,63

RJ

CPII

206

5

273

591

219

3,47

RJ

IFRJ

30

0

79

488

390

4,22

2,33

4,03

3,9

3,85

RJ

IFF

68

10

158

492

203

3,81

2,06

3,54

3,2

3,06
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RJ

CEFET-RJ

30

0

74

445

237

4,09

2,23

3,91

4,0

3,84

RN

IFRN

63

6

177

847

319

3,96

2,11

2,66

3,4

3,38

RO

IFRO

31

6

146

253

36

3,54

1,77

3,35

3,2

2,52

RR

IFRR

27

2

95

146

25

3,47

1,77

3,48

3,3

3,34

RS

IFRS

71

0

72

487

369

4,08

2,33

3,94

4,1

3,99

RS

IFSul

40

1

111

483

243

4,01

2,17

3,65

3,8

3,58

RS

IF Farroupilha

11

0

51

383

193

4,17

2,24

3,90

4,0

3,99

SC

IFSC

54

1

156

682

390

4,05

2,20

3,83

3,8

3,70

SC

IFC

26

2

95

462

320

4,16

2,26

3,77

3,9

1,83

SE

IFS

12

0

98

287

100

3,93

2,02

3,87

3,4

3,43

SP

IFSP

105

5

283

1192

741

4,06

2,21

3,87

4,0

3,76

TO

IFTO

20

2

171

328

82

3,75

1,86

3,23

3,1

1,72

1.960

112

6.373

19.128

8.803

3,90

2,07

3,62

3,6

3,20

Total

TCD - Dados de 2016
Região

G

A

E

TCD - Série Histórica
M

D

2016

2015

2014

2013

2012

Norte

314

29

1.238

1.795

455

3,53

3,42

3,27

3,2

2,49

Nordeste

628

37

2.455

6.149

2.132

3,80

3,72

3,44

3,5

3,21

Centro-Oeste

169

12

522

1.985

934

3,97

3,88

3,82

3,8

2,85

Sudeste

608

30

1.538

6.059

3.534

4,01

3,95

3,78

3,7

3,42

Sul

241

4

620

3.140

1.748

4,07

3,96

3,81

3,9

3,48

1.960

112

6.373

19.128

8.803

3,90

3,81

3,62

3,6

3,20

Total
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3.8.

GASTO CORRENTE POR ALUNO
GCA - Dados de 2016

UF

Instituto

GCA - Série Histórica (em R$)

Gastos Correntes Matriculado
(em R$)
s

2016
(em R$)

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

85.996.207,09

4.595

18.715,9
6

15.645,8
0

12.225,2
1

9.295,60

8.655,57

AL

IFAL

284.730.225,18

18.944

15.030,4
2

14.229,5
4

11.972,6
1

10.473,9
1

10.211,49

A
M

IFAM

262.510.302,80

19.773

13.276,1
7

12.670,9
4

8.443,51

6.941,77

6.090,32

AP

IFAP

58.784.423,38

4.558

12.897,6
5

12.980,4
6

5.374,29

6.009,26

7.917,12

BA

IFBA

438.185.587,11

30.838

14.209,3
0

13.006,6
0

10.100,1
1

8.073,51

8.456,54

BA

IF Baiano

226.372.558,98

11.965

18.920,0
6

17.903,9
5

19.531,7
2

13.535,6
6

12.143,51

CE

IFCE

470.831.614,64

32.540

14.469,4
9

15.372,4
5

10.011,9
9

8.217,44

8.190,47

DF

IFB

148.659.123,11

10.363

14.345,0
4

14.708,3
9

9.793,47

7.345,24

6.257,77

ES

IFES

482.474.698,55

23.995

20.107,2
4

19.326,6
7

14.972,2
3

11.788,1
5

9.301,14

GO IFG

332.782.749,91

16.538

20.122,4
6

19.685,8
0

17.303,8
3

10.567,0
7

10.494,82

GO IF Goiano

237.035.058,88

15.928

14.881,2
1

15.471,0
0

12.312,6
4

6.099,06

7.411,03

M
A

IFMA

429.813.443,02

31.041

13.846,6
4

12.798,7
5

9.659,90

8.739,30

8.335,36

M
G

IFMG

280.365.862,66

17.303

16.203,1
6

15.219,2
9

15.252,3
0

10.860,4
0

9.132,11

M
G

IFNMG

192.312.668,30

11.637

16.526,6
1

14.906,4
2

11.163,3
2

2.929,35

8.218,45

M
G

IFSULDEMINA
S

203.200.206,78

12.981

15.653,2
6

14.495,7
6

7.074,44

4.114,71

2.959,33

M
G

IF Sudeste
MG

217.532.208,47

11.528

18.870,3
0

16.815,1
9

15.171,4
1

8.427,58

7.009,61

M
G

CEFET-MG

332.533.323,57

16.087

20.670,7
8

17.518,4
0

13.827,0
6

14.475,4
8

9.684,36

M
G

IFTM

182.235.613,28

8.447

21.573,9
3

21.064,6
1

16.967,6
9

7.404,19

5.935,30

MS IFMS

117.470.004,52

8.292

14.167,1
3

13.790,5
1

17.188,0
9

4.973,69

4.314,65

MT IFMT

330.697.888,22

22.288

14.837,4
9

14.421,2
6

13.438,8
3

7.487,37

8.118,44

PA

274.600.439,87

18.568

14.788,7
7

13.472,3
2

10.722,5
9

7.723,20

6.337,91

IFPA
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PB

IFPB

380.188.329,50

23.190

16.394,8
3

15.907,9
3

12.165,4
8

9.297,32

8.748,79

PE

IFPE

368.321.618,34

22.676

16.242,8
2

15.371,2
6

8.130,78

6.490,96

7.047,88

PE

IF Sertão-PE

138.118.054,75

5.398

25.584,5
3

21.724,6
7

11.964,5
8

6.792,86

4.653,31

PI

IFPI

314.191.014,89

22.113

14.208,3
0

14.038,9
8

10.033,3
7

5.542,79

4.911,58

PR

IFPR

286.651.630,80

17.171

16.694,1
5

16.981,4
5

7.844,55

3.263,82

2.120,81

RJ

CPII

378.441.843,06

10.059

37.620,5
3

RJ

IFRJ

303.621.867,56

13.880

21.874,4
9

16.782,4
0

14.787,5
7

11.520,7
8

8.957,60

RJ

IFF

302.082.263,27

22.667

13.327,2
0

14.270,1
4

12.220,0
9

8.032,77

6.740,84

RJ

CEFET-RJ

267.056.153,53

14.688

18.182,4
7

13.877,8
1

9.089,44

7.313,23

6.492,31

RN

IFRN

462.364.281,82

30.385

15.216,8
0

15.067,4
1

8.554,53

6.797,60

3.907,25

RO

IFRO

154.634.151,80

8.838

17.496,3
4

15.874,7
5

13.465,6
1

5.731,46

5.482,86

RR

IFRR

100.859.436,55

4.211

23.949,3
7

18.455,0
0

13.309,0
7

8.997,38

6.233,63

RS

IFRS

307.831.436,05

17.744

17.348,7
3

16.933,7
0

11.974,7
8

9.898,44

7.969,36

RS

IFSul

314.458.855,56

17.032

18.463,3
5

17.182,9
4

15.488,3
6

9.359,85

7.765,87

RS

IF Farroupilha

234.454.265,40

11.723

20.000,3
5

18.264,6
9

15.858,9
5

9.735,71

8.154,60

SC

IFSC

449.343.716,35

24.353

18.451,3
9

17.678,3
9

10.617,5
2

8.173,25

7.215,88

SC

IFC

268.739.986,10

16.347

16.440,0
9

17.440,9
3

18.021,8
0

14.703,3
5

12.192,20

SE

IFS

186.446.132,15

9.617

19.387,8
5

13.455,1
4

10.237,5
3

7.729,67

6.895,56

SP

IFSP

630.438.660,13

36.770

17.145,3
9

14.133,9
0

9.469,14

6.382,52

5.055,67

TO

IFTO

192.423.085,07

14.716

13.075,9
3

12.320,1
4

10.837,6
7

7.401,77

6.177,36

11.629.790.991,
00

691.784

16.811,3
0

15.463,1
1

11.338,3
8

7.708,11

6.686,99

Total

GCA - Dados de 2016
Região
Norte

Gasto Total
(em R$)
1.129.808.046,5
6

GCA - Série Histórica (em R$)

Matriculado
s
75.259

2016
15.012,2
5
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2015

2014

2013

13.771,4
7

10.187,3
3

7.271,05
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2012
6.277,24

30

Nordeste

3.699.562.860,3
8

238.706

15.498,4
2

14.712,5
8

10.249,5
8

7.924,59

6.883,89

Centro-Oeste

1.166.644.824,6
4

73.409

15.892,3
6

15.891,2
8

13.657,0
4

7.473,36

7.666,38

Sudeste

3.772.295.369,1
6

200.042

18.857,5
2

15.911,1
0

11.984,3
9

7.720,79

6.811,84

Sul

1.861.479.890,2
6

104.368

17.835,7
3

17.385,2
2

12.290,7
6

7.687,30

5.930,77

11.629.790.991

691.784

16.811,3
0

15.463,1
1

11.338,3
8

7.708,11

6.686,99

Total
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3.9.

GASTO COM PESSOAL
GCP - Dados de 2016

UF

Instituto

Gasto com Pessoal
(em R$)

GCP - Série Histórica
Gasto Total
(em R$)

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

61.388.534,64

90.470.944,91

67,85%

62,87
%

55,42
%

55,27
%

55,34
%

AL

IFAL

253.149.555,61

347.095.958,00

72,93%

73,94
%

68,95
%

67,10
%

68,25
%

AM

IFAM

221.456.131,15

308.933.565,38

71,68%

66,14
%

63,33
%

60,91
%

56,03
%

AP

IFAP

42.693.973,83

74.481.671,13

57,32%

52,93
%

45,01
%

46,26
%

58,55
%

BA

IFBA

373.440.107,95

497.110.578,36

75,12%

71,35
%

62,39
%

61,93
%

65,03
%

BA

IF Baiano

161.842.990,60

249.743.496,00

64,80%

63,06
%

59,51
%

51,83
%

53,87
%

CE

IFCE

397.960.043,06

557.102.833,29

71,43%

69,35
%

62,06
%

60,53
%

61,74
%

DF

IFB

110.551.198,78

168.441.300,08

65,63%

58,53
%

49,11
%

32,97
%

30,33
%

ES

IFES

425.519.056,73

566.379.842,76

75,13%

72,32
%

68,36
%

65,95
%

68,56
%

GO

IFG

303.768.830,22

386.385.675,17

78,62%

77,41
%

68,08
%

64,24
%

66,23
%

GO

IF Goiano

189.258.259,27

274.467.397,93

68,95%

65,71
%

59,97
%

56,64
%

60,94
%

MA

IFMA

339.860.883,10

501.885.912,04

67,72%

59,91
%

59,08
%

60,19
%

60,51
%

MG

IFMG

241.306.719,61

337.625.715,44

71,47%

67,49
%

62,55
%

63,74
%

67,82
%

MG

IFNMG

155.083.225,86

224.652.739,50

69,03%

67,49
%

65,36
%

60,96
%

64,29
%

MG

IFSULDEMINAS

169.942.843,46

248.293.869,55

68,44%

67,16
%

57,84
%

54,90
%

56,86
%

MG

IF Sudeste MG

191.334.730,37

260.040.759,74

73,58%

72,37
%

66,96
%

67,26
%

65,25
%

MG

CEFET-MG

326.798.043,48

416.927.467,62

78,38%

79,33
%

73,66
%

68,96
%

75,87
%

MG

IFTM

159.046.732,09

208.431.536,18

76,31%

77,09
%

72,57
%

68,23
%

63,14
%

MS

IFMS

86.176.915,25

128.445.424,13

67,09%

57,67
%

51,87
%

44,44
%

43,64
%

MT

IFMT

283.198.663,68

400.712.313,63

70,67%

72,50
%

64,04
%

65,15
%

64,42
%

PA

IFPA

236.825.130,86

338.205.008,99

70,02%

68,46
%

57,71
%

65,86
%

60,03
%
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PB

IFPB

353.729.135,46

453.779.006,43

77,95%

75,58
%

70,07
%

68,08
%

70,62
%

PE

IFPE

350.713.175,99

455.831.876,28

76,94%

77,04
%

70,44
%

72,37
%

72,81
%

PE

IF Sertão-PE

106.829.454,22

156.082.401,98

68,44%

69,86
%

70,10
%

73,51
%

67,50
%

PI

IFPI

257.483.538,61

354.606.656,14

72,61%

73,29
%

61,47
%

64,76
%

61,40
%

PR

IFPR

218.922.216,96

302.913.333,91

72,27%

66,26
%

52,08
%

46,93
%

43,92
%

RJ

CPII

508.346.709,74

607.704.591,91

83,65%

RJ

IFRJ

274.899.934,78

352.521.706,72

77,98%

77,53
%

74,10
%

68,54
%

67,26
%

RJ

IFF

270.693.966,05

365.628.146,72

74,04%

73,42
%

70,54
%

66,81
%

70,33
%

RJ

CEFET-RJ

302.760.100,96

362.443.816,90

83,53%

81,11
%

80,27
%

81,40
%

83,93
%

RN

IFRN

389.125.981,39

530.343.604,70

73,37%

71,42
%

66,98
%

60,47
%

58,16
%

RO

IFRO

107.510.139,95

171.905.695,20

62,54%

60,40
%

54,58
%

44,95
%

47,45
%

RR

IFRR

83.756.832,50

117.489.549,46

71,29%

70,78
%

59,92
%

61,01
%

63,57
%

RS

IFRS

254.932.302,17

349.431.787,90

72,96%

70,35
%

64,75
%

64,81
%

62,98
%

RS

IFSul

292.151.957,16

377.136.430,80

77,47%

76,67
%

71,18
%

68,18
%

66,88
%

RS

IF Farroupilha

179.950.908,52

255.142.798,34

70,53%

68,58
%

59,38
%

56,77
%

51,91
%

SC

IFSC

408.481.378,98

514.201.012,86

79,44%

75,53
%

67,55
%

66,27
%

64,90
%

SC

IFC

214.941.590,19

301.457.924,42

71,30%

66,59
%

64,20
%

60,69
%

61,49
%

SE

IFS

173.131.317,98

244.876.997,57

70,70%

73,57
%

67,26
%

70,10
%

70,72
%

SP

IFSP

546.501.070,61

736.575.412,10

74,19%

68,90
%

66,70
%

62,66
%

59,30
%

TO

IFTO

137.653.251,33

215.995.434,86

63,73%

64,12
%

59,23
%

57,29
%

52,61
%

10.163.117.533,15

13.811.902.195,03

73,58%

70,86
%

65,06
%

62,92
%

63,13
%

Total

GCP - Dados de 2016
Região
Norte

Gasto com Pessoal
(em R$)
891.283.994,26

GCP - Série Histórica

Gasto Total
(em R$)
1.317.481.869,93
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2016
67,65%

2015

2014

2013

2012

65,19
%

58,27
%

58,61
%

56,58
%
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Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

Total

3.157.266.183,97

4.348.459.320,79

72,61%

70,79
%

65,00
%

63,75
%

64,26
%

972.953.867,20

1.358.452.110,94

71,62%

69,22
%

61,31
%

55,78
%

56,39
%

3.572.233.134

4.687.225.605,14

76,21%

73,04
%

69,11
%

66,51
%

68,05
%

1.569.380.353,98

2.100.283.288,23

74,72%

71,33
%

64,07
%

61,71
%

59,97
%

10.163.117.533

13.811.902.195

73,58%

70,86
%

65,06
%

62,92
%

63,13
%

Relatório De Indicadores 2016 (0891180)

SEI 23000.044136/2017-83 / pg. 34

34

3.10.

GASTO COM OUTROS CUSTEIOS

GOC - Dados de 2016
UF

Instituto

Gasto com Custeio
(em R$)

GOC - Série Histórica
Gasto Total
(em R$)

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

20.193.542,72

90.470.944,91

22,32%

21,85
%

21,60
%

22,82
%

32,90
%

AL

IFAL

61.747.465,92

347.095.958,00

17,79%

15,77
%

17,97
%

16,70
%

14,83
%

AM

IFAM

55.211.471,57

308.933.565,38

17,87%

19,24
%

19,79
%

20,64
%

20,07
%

AP

IFAP

12.730.006,92

74.481.671,13

17,09%

17,80
%

15,83
%

17,39
%

16,59
%

BA

IFBA

80.512.269,76

497.110.578,36

16,20%

15,69
%

15,87
%

16,26
%

19,75
%

BA

IF Baiano

58.922.728,67

249.743.496,00

23,59%

21,84
%

23,13
%

22,66
%

27,15
%

CE

IFCE

92.903.643,66

557.102.833,29

16,68%

15,38
%

17,97
%

18,84
%

18,02
%

DF

IFB

30.210.618,12

168.441.300,08

17,94%

19,81
%

24,41
%

18,50
%

21,04
%

ES

IFES

94.734.703,84

566.379.842,76

16,73%

16,26
%

18,50
%

18,48
%

17,88
%

GO

IFG

48.804.530,28

386.385.675,17

12,63%

13,78
%

13,29
%

12,76
%

14,89
%

GO

IF Goiano

52.093.429,08

274.467.397,93

18,98%

18,13
%

16,52
%

19,09
%

17,84
%

MA

IFMA

100.775.654,60

501.885.912,04

20,08%

22,01
%

23,32
%

21,02
%

20,74
%

MG

IFMG

50.185.578,78

337.625.715,44

14,86%

14,65
%

14,81
%

15,87
%

17,10
%

MG

IFNMG

37.206.674,51

224.652.739,50

16,56%

15,18
%

14,93
%

18,00
%

17,12
%

MG

IFSULDEMINAS

49.929.646,77

248.293.869,55

20,11%

21,10
%

20,62
%

22,31
%

21,34
%

MG

IF Sudeste MG

44.640.589,60

260.040.759,74

17,17%

17,03
%

16,83
%

18,38
%

18,40
%

MG

CEFET-MG

55.571.040,30

416.927.467,62

13,33%

13,55
%

14,62
%

16,25
%

13,21
%

MG

IFTM

30.170.634,41

208.431.536,18

14,48%

14,82
%

16,36
%

16,93
%

15,36
%

MS

IFMS

24.310.084,63

128.445.424,13

18,93%

17,92
%

23,45
%

21,16
%

18,53
%

MT

IFMT

65.202.021,34

400.712.313,63

16,27%

14,68
%

16,49
%

17,79
%

18,77
%
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PA

IFPA

62.143.363,52

338.205.008,99

18,37%

19,19
%

22,23
%

21,64
%

21,03
%

PB

IFPB

54.761.267,78

453.779.006,43

12,07%

12,76
%

14,50
%

13,40
%

12,81
%

PE

IFPE

70.460.058,03

455.831.876,28

15,46%

15,30
%

15,30
%

14,45
%

14,65
%

PE

IF Sertão-PE

27.543.896,83

156.082.401,98

17,65%

15,61
%

17,73
%

18,10
%

18,40
%

PI

IFPI

69.080.220,41

354.606.656,14

19,48%

16,39
%

17,44
%

18,18
%

16,85
%

PR

IFPR

53.481.472,18

302.913.333,91

17,66%

18,59
%

17,90
%

23,43
%

26,05
%

RJ

CPII

60.351.395,53

607.704.591,91

9,93%

RJ

IFRJ

48.146.463,26

352.521.706,72

13,66%

14,71
%

16,97
%

18,17
%

18,24
%

RJ

IFF

63.854.961,20

365.628.146,72

17,46%

17,29
%

17,67
%

17,81
%

18,00
%

RJ

CEFET-RJ

35.943.603,67

362.443.816,90

9,92%

10,20
%

11,36
%

10,04
%

8,58%

RN

IFRN

88.311.625,74

530.343.604,70

16,65%

17,86
%

18,58
%

17,79
%

18,11
%

RO

IFRO

40.627.632,15

171.905.695,20

23,63%

25,92
%

23,41
%

22,25
%

21,55
%

RR

IFRR

18.591.163,39

117.489.549,46

15,82%

18,76
%

21,84
%

21,72
%

18,40
%

RS

IFRS

53.954.402,28

349.431.787,90

15,44%

15,58
%

16,18
%

15,57
%

16,33
%

RS

IFSul

49.855.741,53

377.136.430,80

13,22%

13,64
%

15,91
%

18,22
%

18,61
%

RS

IF Farroupilha

50.152.655,27

255.142.798,34

19,66%

19,71
%

22,77
%

21,26
%

22,04
%

SC

IFSC

59.764.069,11

514.201.012,86

11,62%

12,75
%

14,11
%

16,63
%

17,12
%

SC

IFC

51.488.182,19

301.457.924,42

17,08%

17,14
%

17,67
%

18,96
%

19,69
%

SE

IFS

35.688.579,72

244.876.997,57

14,57%

13,29
%

15,43
%

15,07
%

13,21
%

SP

IFSP

88.816.793,51

736.575.412,10

12,06%

13,34
%

13,26
%

12,88
%

14,85
%

TO

IFTO

45.490.997,57

215.995.434,86

21,06%

20,68
%

20,79
%

20,70
%

19,93
%

2.194.564.880

13.811.902.195

15,89%

16,27
%

17,35
%

17,67
%

17,83
%

Total

GOC - Dados de 2016
Região

Gasto com Custeio
(em R$)

GOC - Série Histórica

Gasto Total
(em R$)
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2016

2015

2014

2013
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2012

Norte

254.988.177,84

1.317.481.869,93

19,35%

20,33
%

21,16
%

21,21
%

20,81
%

Nordeste

740.707.411,12

4.348.459.320,79

17,03%

16,58
%

17,84
%

17,46
%

17,63
%

Centro-Oeste

220.620.683,45

1.358.452.110,94

16,24%

16,13
%

17,25
%

16,97
%

17,85
%

Sudeste

659.552.085,38

4.687.225.605,14

14,07%

14,98
%

15,85
%

16,55
%

16,15
%

Sul

318.696.522,56

2.100.283.288,23

15,17%

15,75
%

16,91
%

18,63
%

19,51
%

2.194.564.880

13.811.902.195

15,89%

16,27
%

17,35
%

17,67
%

17,83
%

Total
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3.11.

GASTO COM INVESTIMENTOS
GCI - Dados de 2016

UF

Instituto

Gasto com
Investimento (em R$)

GCI - Série Histórica
Gasto Total
(em R$)

2016

2015

2014

2013

2012

AC

IFAC

4.280.716,85

90.470.944,91

4,73%

11,40
%

18,98
%

17,31
%

7,41%

AL

IFAL

18.175.900,02

347.095.958,00

5,24%

6,92%

9,40%

12,33
%

13,35
%

AM

IFAM

17.435.455,07

308.933.565,38

5,64%

10,90
%

13,16
%

14,75
%

20,52
%

AP

IFAP

15.543.552,05

74.481.671,13 20,87%

25,86
%

35,49
%

31,70
%

19,42
%

BA

IFBA

17.315.893,14

497.110.578,36

3,48%

8,73%

17,66
%

17,37
%

10,52
%

BA

IF Baiano

15.665.908,09

249.743.496,00

6,27%

10,79
%

12,66
%

21,14
%

14,83
%

CE

IFCE

42.409.545,35

557.102.833,29

7,61%

11,99
%

16,59
%

16,57
%

16,67
%

DF

IFB

19.346.856,20

168.441.300,08 11,49%

18,05
%

23,00
%

45,80
%

46,20
%

ES

IFES

21.192.041,55

566.379.842,76

3,74%

7,99%

9,36%

11,38
%

9,47%

GO

IFG

15.171.778,24

386.385.675,17

3,93%

4,80%

14,36
%

18,45
%

14,69
%

GO

IF Goiano

21.452.690,81

274.467.397,93

7,82%

12,78
%

20,10
%

20,49
%

17,29
%

MA

IFMA

36.453.545,48

501.885.912,04

7,26%

14,41
%

13,82
%

14,69
%

14,73
%

MG

IFMG

28.073.014,78

337.625.715,44

8,31%

13,31
%

18,08
%

12,03
%

9,62%

MG

IFNMG

21.118.623,88

224.652.739,50

9,40%

13,22
%

15,29
%

16,14
%

13,72
%

MG

IFSULDEMINAS

18.070.453,66

248.293.869,55

7,28%

8,28%

18,21
%

19,27
%

18,33
%

MG

IF Sudeste MG

12.370.128,39

260.040.759,74

4,76%

6,84%

12,36
%

9,99%

12,30
%

MG

CEFET-MG

17.669.114,25

416.927.467,62

4,24%

3,64%

8,22%

10,05
%

5,65%

MG

IFTM

9.138.033,77

208.431.536,18

4,38%

3,87%

6,47%

10,11
%

17,27
%

MS

IFMS

10.930.781,12

128.445.424,13

8,51%

20,54
%

20,38
%

30,33
%

33,81
%

MT

IFMT

34.907.098,01

400.712.313,63

8,71%

8,99%

15,38
%

12,50
%

12,32
%

PA

IFPA

24.578.745,58

338.205.008,99

7,27%

8,86%

16,72
%

8,40%

15,39
%
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PB

IFPB

25.263.233,10

453.779.006,43

5,57%

8,27%

12,02
%

14,57
%

12,77
%

PE

IFPE

14.584.692,95

455.831.876,28

3,20%

4,05%

10,35
%

8,78%

8,20%

PE

IF Sertão-PE

12.781.934,74

156.082.401,98

8,19%

9,84%

6,66%

1,95%

8,37%

PI

IFPI

9.837.557,60

354.606.656,14

2,77%

6,17%

17,19
%

12,71
%

17,88
%

PR

IFPR

14.223.758,69

302.913.333,91

4,70%

10,92
%

26,44
%

26,08
%

26,80
%

RJ

CPII

12.040.606,01

607.704.591,91

1,98%

RJ

IFRJ

12.097.917,59

352.521.706,72

3,43%

3,67%

4,44%

8,55%

9,70%

RJ

IFF

14.035.900,18

365.628.146,72

3,84%

5,62%

8,26%

9,85%

7,59%

RJ

CEFET-RJ

8.581.564,19

362.443.816,90

2,37%

5,22%

5,09%

4,85%

3,80%

RN

IFRN

24.362.051,36

530.343.604,70

4,59%

6,47%

10,46
%

17,79
%

20,17
%

RO

IFRO

15.055.139,21

171.905.695,20

8,76%

9,34%

17,37
%

28,70
%

26,96
%

RR

IFRR

8.824.700,59

117.489.549,46

7,51%

5,84%

13,47
%

12,25
%

13,12
%

RS

IFRS

22.390.792,05

349.431.787,90

6,41%

9,95%

14,72
%

14,94
%

16,36
%

RS

IFSul

17.782.539,84

377.136.430,80

4,72%

5,88%

9,05%

9,42%

10,62
%

RS

IF Farroupilha

12.173.719,99

255.142.798,34

4,77%

7,50%

13,70
%

17,51
%

21,58
%

SC

IFSC

22.195.195,79

514.201.012,86

4,32%

7,73%

14,49
%

13,05
%

14,31
%

SC

IFC

19.907.242,03

301.457.924,42

6,60%

12,33
%

14,05
%

15,99
%

14,61
%

SE

IFS

25.858.189,55

244.876.997,57 10,56%

9,54%

13,85
%

10,56
%

12,06
%

SP

IFSP

59.949.197,45

736.575.412,10

8,14%

13,51
%

16,08
%

20,28
%

22,20
%

TO

IFTO

21.770.669,90

215.995.434,86 10,08%

11,00
%

15,62
%

16,72
%

22,88
%

13.811.902.195

9,01%

13,69
%

15,03
%

14,98
%

795.016.479

Total

5,76%

GCI - Dados de 2016
Região

Gasto com
Investimento (em R$)

GCI - Série Histórica
Gasto Total
(em R$)

2016

2015

2014

2013

2012

Norte

107.488.979,25

1.317.481.869,93

8,16%

10,60
%

16,64
%

15,85
%

18,68
%

Nordeste

242.708.451,38

4.348.459.320,79

5,58%

8,84%

13,31
%

14,56
%

14,10
%
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Centro-Oeste

101.809.204,38

1.358.452.110,94

7,49%

10,88
%

17,50
%

23,21
%

21,87
%

Sudeste

234.336.595,70

4.687.225.605,14

5,00%

8,13%

11,16
%

12,19
%

11,50
%

Sul

108.673.248,39

2.100.283.288,23

5,17%

8,89%

15,06
%

15,45
%

16,59
%

5,76%

9,01%

Total

795.016.479

13.811.902.195

3.12.
MATRICULADOS CLASSIFICADOS
COM A RENDA FAMILIAR

DE

13,69
%

15,03
%

14,98
%

ACORDO

MRF (%) - Dados de 2016
UF

Instituto

Nº Matrículas
Amostra

% Amostra em relação
a Matrículas
Atendidas

0,0 - 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 -

AC

IFAC

1.502

31,8%

83,89%

8,46%

2,60%

0,13%

0,00%

4,93%

AL

IFAL

1.047

4,6%

78,89%

15,57%

3,92%

1,34%

0,00%

0,29%

AM

IFAM

23.574

97,0%

50,00%

10,87%

14,35%

14,78%

6,95%

3,06%

AP

IFAP

1.302

17,3%

43,39%

31,11%

11,44%

9,37%

3,38%

1,31%

BA

IFBA*

0

0,0%

BA

IF Baiano

3.361

27,3%

60,07%

28,12%

7,62%

4,20%

0,00%

0,00%

CE

IFCE

19.801

47,31%

21,36%

29,33%

24,29%

12,08%

5,78%

7,16%

DF

IFB

9.740

72,73%

39,37%

28,92%

13,40%

9,96%

2,48%

5,86%

ES

IFES

27.816

96,45%

34,36%

22,30%

7,47%

7,48%

10,38%

18,00
%

GO

IFG

10.860

65,26%

4,28%

11,46%

23,20%

32,10%

10,00%

18,95
%

GO

IF Goiano

19.067

100,00%

26,26%

34,45%

18,69%

13,55%

3,32%

3,73%

MA

IFMA

36.663

99,90%

82,72%

13,52%

2,26%

0,95%

0,16%

0,38%

MG

IFMG

1.700

9,87%

27,81%

39,15%

14,84%

8,52%

1,57%

8,12%

MG

IFNMG

7.200

52,99%

29,11%

25,94%

20,79%

16,99%

3,99%

3,18%

MG

IFSULDEMINA
S

8.619

43,51%

1,22%

8,59%

24,27%

31,24%

13,92%

20,76
%

MG

IF Sudeste MG

14.601

100,00%

15,89%

27,63%

24,31%

13,19%

9,70%

9,28%

MG

CEFET-MG

11.353

55,39%

20,31%

27,11%

19,29%

19,17%

7,82%

6,30%

MG

IFTM

4.467

49,96%

8,39%

24,42%

30,38%

17,08%

7,61%

12,11
%

MS

IFMS

3.450

36,59%

42,09%

31,62%

12,75%

9,01%

1,54%

2,99%

MT

IFMT

20.039

85,38%

51,27%

23,79%

1,22%

0,63%

0,23%

22,85
%

PA

IFPA

3.485

14,87%

32,57%

25,51%

23,87%

11,10%

5,28%

1,66%
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PB

IFPB

23.466

81,33%

26,23%

50,41%

23,36%

0,00%

0,00%

PE

IFPE

5.155

14,57%

45,47%

22,81%

21,55%

5,35%

2,02%

2,79%

PE

IF Sertão-PE

7.070

68,10%

37,88%

28,95%

15,87%

10,18%

4,44%

2,67%

PI

IFPI

3.851

14,54%

54%

23%

10%

6%

3%

4%

PR

IFPR

2.933

10,49%

16,71%

42,45%

18,65%

13,09%

4,94%

4,16%

RJ

CPII

10.016

66,10%

5,46%

11,03%

19,54%

17,09%

13,01%

33,87
%

RJ

IFRJ

12.025

72,84%

33,77%

37,77%

10,84%

12,39%

3,43%

1,80%

RJ

IFF

13.719

59,92%

31,12%

29,97%

17,15%

11,06%

4,56%

6,12%

RJ

CEFET-RJ**

0

0,00%

RN

IFRN

13.140

25,97%

59,73%

24,75%

7,61%

4,71%

0,99%

2,21%

RO

IFRO**

0

0,00%

RR

IFRR

2.518

49,96%

61,28%

20,97%

10,96%

4,25%

1,35%

1,19%

RS

IFRS

12.829

65,12%

11,82%

15,57%

28,05%

26,05%

8,76%

9,74%

RS

IFSul

9.087

42,38%

18,68%

27,82%

21,18%

15,85%

9,20%

7,27%

RS

IF Farroupilha

2.286

18,97%

9,19%

20,25%

35,21%

18,68%

8,75%

7,92%

SC

IFSC

4.775

11,94%

16,10%

33,95%

23,50%

15,04%

4,46%

6,95%

SC

IFC

4.070

24,73%

14,03%

21,35%

27,62%

18,92%

6,83%

11,25
%

SE

IFS

1.535

13,74%

47,17%

24,89%

13,03%

8,47%

2,54%

3,91%

SP

IFSP***

0

0,00%

TO

IFTO

2.120

13,77%

0,94%

13,11%

14,15%

24,72%

4,06%

43,02
%

360.242

41,21%

35,51%

24,67%

15,56%

11,04%

5,04%

8,18%

Total

MRF (%) - Dados de 2016
Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total

Nº Matrículas

% Amostra em relação
a Matrículas
Atendidas

0,0 - 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,0

34.501

38,02%

47,27%

13,88%

14,43%

13,41%

5,76%

5,25%

115.089

36,77%

51,46%

27,32%

13,24%

4,23%

1,67%

2,08%

63.156

77,02%

33,30%

26,11%

12,78%

11,84%

3,26%

12,70
%

111.516

44,47%

23,41%

24,60%

16,71%

14,10%

8,42%

12,75
%

35.980

26,15%

14,60%

24,25%

25,35%

19,68%

7,77%

8,35%

360.242

41,21%

35,51%

24,67%

15,56%

11,04%

5,04%

8,18%

*A instituição não possuí uma base de dados
**A instituição não apresentou dados ou não apresentou os dados por faixa
***A instituição não retornou as informações solicitadas
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3,0 -

MRF (%) - Dados de 2015
0,0 0,5

0,5 1,0

1,0 1,5

MRF (%) - Dados de 2014
1,5 2,5

2,5 3,0

UF

Instituto

AC

IFAC

AL

IFAL

50%

25%

11%

11%

2%

AM

IFAM

36%

23%

23%

10%

AP

IFAP

47%

25%

11%

6%

BA

IFBA

BA

IF Baiano

63%

24%

10%

3%

0%

CE

IFCE

17%

27%

24%

14%

DF

IFB

29%

36%

17%

12%

ES

3,0 -

0,0 0,5

0,5 1,0

1,0 1,5

1,5 2,5

MRF - Dado

2,5 3,0

0,0 0,5

3,0 -

0,5 1,0

1,0 1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8%

0%

58,0

30,5

9,8

1,5

0,2

0,0

-

-

-

6%

4%

41,9

26,3

11,7

9,7

4,8

5,7

0,0

19,0

27,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

53,8

31,2

9,0

6,0

0,0

0,0

48,3

30,2

9,3

9%

8%

16,5

27,5

25,5

14,4

8,3

7,9

14,4

24,7

26,4

2%

4%

19,6

22,3

19,5

16,8

9,6

12,3

27,1

27,6

14,5

IFES

3,3

28,9

21,0

14,9

10,2

21,7

12,9

20,4

10,4

GO

IFG

4,1

11,8

25,8

34,4

10,1

13,9

0,0

20,0

0,0

GO

IF Goiano

24,9

33,7

19,2

15,0

3,7

3,5

23,5

35,4

23,4

MA

IFMA

55,2

15,1

6,2

11,0

4,6

8,0

33,8

39,1

14,0

MG

IFMG

26,4

41,5

14,4

8,3

4,3

5,1

26,4

41,5

14,9

MG

IFNMG

45,79

31,85

12,12

7,45

1,07

1,72

49,8

34,4

9,6

MG

IFSULDEMINAS

2%

10%

30%

31%

12%

16%

1,5

9,0

29,4

31,5

12,1

16,5

3,1

16,8

30,6

MG

IF Sudeste MG

15%

25%

27%

16%

8%

9%

8,9

16,7

29,3

22,6

12,4

10,2

4,12

14,1

34,5

MG

CEFET-MG

11,9

34,9

18,9

20,3

4,2

9,8

10,7

33,9

18,3

MG

IFTM

6,7

14,6

32,0

23,7

7,0

15,9

6,3

16,1

29,4

MS

IFMS

51%

27%

10%

7%

1%

3%

46,6

27,1

11,7

8,0

1,6

5,0

32,5

31,0

15,9

MT

IFMT

52%

23%

1%

1%

0%

23%

51,4

24,0

1,1

0,5

0,1

22,9

51,4

24,6

1,2

PA

IFPA

52%

20%

18%

5%

4%

2%

53,3

20,6

16,6

4,4

3,5

1,6

21,1

54,8

13,8

PB

IFPB

20,0

38,7

18,4

14,6

6,2

2,2

18,3

36,8

19,9

PE

IFPE

13,1

27,6

30,9

15,4

6,6

6,5

-

-

-

PE

IF Sertão-PE

40,1

28,0

15,6

10,3

4,1

2,0

37,2

22,9

18,3

PI

IFPI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PR

IFPR

-

-

-

-

-

-

29,0

33,7

22,3

RJ

CPII

RJ

IFRJ

28,7

37,4

12,7

15,8

3,2

2,3

28,1

39,5

12,6

RJ

IFF

25,9

24,8

16,3

10,4

14,5

8,0

29,7

33,5

12,5

25%

33%

32%

37%

28%

13%

6%

8%

4%

1%
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RJ

CEFET-RJ

38%

16%

13%

14%

11%

8%

-

-

-

-

-

-

35,8

48,0

16,1

RN

IFRN

64%

23%

7%

4%

1%

1%

55,2

26,6

9,3

6,0

0,9

2,1

57,6

26,1

8,3

RO

IFRO

2,9

20,6

26,3

18,1

24,5

7,9

1,7

28,5

24,3

RR

IFRR

44%

30%

14%

7%

3%

3%

45,7

28,8

12,2

7,1

2,9

3,4

25,4

38,4

16,4

RS

IFRS

5%

18%

29%

25%

9%

13%

7,7

20,6

24,5

24,2

10,6

12,4

4,4

10,6

24,0

RS

IFSul

22%

36%

17%

12%

5%

7%

20,6

30,3

22,1

13,7

6,1

7,2

24,5

31,0

19,3

RS

IF Farroupilha

6%

16%

35%

22%

10%

10%

19,0

30,0

23,0

12,0

8,0

8,0

19,8

34,2

22,1

SC

IFSC

15%

33%

22%

19%

4%

8%

12,8

27,2

25,2

18,1

5,7

11,1

12,7

27,2

25,2

SC

IFC

17%

26%

24%

16%

12%

6%

14,1

16,4

16,5

17,3

14,1

21,7

18,7

27,8

22,1

SE

IFS

23%

56%

6%

7%

3%

6%

69,3

23,6

6,0

0,9

0,2

0,1

54,3

32,2

10,6

SP

IFSP

11%

23%

24%

22%

9%

10%

17,1

28,7

22,8

16,5

7,7

7,3

4,8

17,6

19,5

TO

IFTO

32%

28%

21%

11%

2%

6%

19,2

16,7

18,9

19,7

3,9

21,6

23,8

20,1

17,2
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4. ANÁLISE DOS INDICADORES
Para o exercício de 2016, em continuidade ao padrão estabelecido nos anos anteriores, a
análise crítica dos indicadores de gestão da Rede Federal foi elaborada utilizando-se do agrupamento em
categorias de aplicação, conforme indicado no Acórdão nº 2.267/2005 TCU Plenário, contemplando
quatro aspectos da ação educativa:
a) Capacidade de Oferta de Vagas;
b) Eficiência e Eficácia;
c) Adequação da Força de Trabalho Docente;
d) Adequação do Orçamento Atribuído à Instituição.

4.1.

INDICADORES DE CAPACIDADE DE OFERTA DE VAGAS

O primeiro dos indicadores apresentados é “Relação de Candidato por Vaga”. Nos
últimos 5 anos a média histórica do RCV foi de 5,5 com limite mínimo de 5,02 e máximo de 6,31. O
resultado no ano de 2016, 5,69 ficou acima da média. A variação deste índice foi de 1,14 a 14,5 para o
ano. A unidade da Rede que ofertou mais vagas foi o IFSP, 36.351 vagas. O IFCE foi a unidade mais
procurada, com 250.590 inscritos.
O número de ingressantes foi de quase 300 mil. A RIM de 2017 foi a maior dos últimos 3
anos, apontando, aproximadamente, um novo aluno para cada dois alunos antigos: 34,12%.
Embora o número de novas vagas tenha sido constante (similar, de certa forma, ao
número de alunos ingressantes), a Rede apresentou o número de matrículas crescente nos referidos anos,
pois os cursos, na sua grande maioria, possuem mais de um ano de duração. Então, o quantitativo de
vagas ocupadas na instituição, que remete ao número de carteiras ocupadas por estudantes, tem
aumentado anualmente. Assim, da estabilização do indicador número de inscritos por vagas podemos
inferir que a demanda de educação profissional na sociedade continua alta, e que as políticas de aumento
de oferta têm lugar garantido por bastante tempo, e justifica a meta 11 do Plano Nacional de Educação PNE que propõe que se tripliquem as vagas dos cursos técnicos até 2024.

4.2.

INDICADORES DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

Por meio de abordagem história, o conjunto de indicadores que representa eficiência e
eficácia das ações da Rede Federal está relacionado aos registros acadêmicos dos alunos da Instituição,
além dos custos da sua formação. Esses indicadores são:
a) Relação de Concluintes por Matrícula;
b) Índice de Eficiência Acadêmica;
c) Índice de Retenção do Fluxo Escolar;
d) Gastos Correntes por Aluno;
e) Alunos Matriculados classificados de acordo com a Renda Familiar Per Capita.
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Neste critério, a Rede Federal apresentou a melhor relação entre alunos matriculados e
alunos formados dos últimos três anos, atingindo o percentual de 11,78.
Vale destacar que isolada, essa representação estatística pouco significa, uma vez que sua
compreensão plena depende da análise do número de matrículas e sua evolução histórica. Como o
ingresso de 2016 foi o maior dos últimos três anos, o resultado do RCM ganha força, pois aumentou-se
o número de concluintes aumentando-se o número de matrículas nos últimos três anos. Esse resultado
torna-se ainda mais significativo quando se considera o início de funcionamento de novas escolas no
período avaliado, o que implica no aumento de matrículas e na diminuição do percentual de
concludentes, o que não ocorreu na prática.
A unidade com o maior resultado foi o IFSP com 26,52% e o menor resultado se deu no
CPII com 3,16%. Entretanto, não há de se falar aqui em melhor ou pior resultado sem comparar com as
matrículas.
Acerca do índice que mede “Eficiência Acadêmica de Concluintes” - relação entre os
alunos que concluíram seus cursos com êxito e todos os finalizados (evadido, desligado, transferido
externo e concluído) - o resultado apresentado em 2016 foi de 47,02%, abaixo da média do quinquênio
que foi de 49,89%. Infere-se que para cada dois alunos que deixam a instituição, um deles cumpriu todo
o seu roteiro de estudos proposto. CPII, IFRN e IFMA obtiveram os melhores resultados da Rede com
72,80%, 63,68% e 63,21%, respectivamente.
Na “Retenção do Fluxo Escolar”, apesar do resultado do último ano ter melhorado em
relação ao ano anterior, 41,95% frente 43,62%, estes foram os dois anos de maior RFE da série. Ainda
temos neste item, oportunidades de melhoria relativas ao processo pedagógico e de assistência
estudantil. O Planejamento Estratégico das unidades, elaborados em 2016 e iniciados em 2017,
começam a mostrar melhora, contudo precisam ser intensificados em sua execução.
O início das atividades de novas unidades em 2015 e 2016 somado a contratação de
servidores para seu funcionamento ainda impacta significativamente no “Gasto Corrente por Aluno” que
em 2016 ficou 8,71% maior que em 2015. A inflação para o mesmo período foi de 6,29%. À medida que
as atividades das novas unidades se consolidarem, este valor tende a ser diluído entre os novos entrantes
de forma a baratear o custo de funcionamento frente ao número de alunos. O GCA apresentou um valor
médio de R$ 16.811,30, o que equivale a R$ 1.400,94 de custo mensal por aluno.
A classificação dos alunos matriculados por faixa de renda familiar mostra o caráter
inclusivo dos Institutos Federais, pois pouco mais de 60% dos alunos respondentes têm renda familiar
até um salário mínimo (0-0,5sal.: 35,51%; 0,5-1 sal: 24,67%). A amostra considerada foi de 41,21% e
apontou também, que apenas 8,18% dos alunos têm renda familiar acima de 3 salários mínimos. Na
Região Nordeste, a renda familiar de mais de 92% dos alunos pesquisados é inferior a 1,5 salários
mínimos. Esse resultado é reflexo da atuação da Rede Federal em cumprimento ao seu objetivo legal de
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local e regional, atuando onde a comunidade mais
precisa dos resultados deste desenvolvimento. Em geral, as instituições das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste possuem maior percentual de alunos em faixas de renda mais baixa.

4.3.
INDICADORES DE ADEQUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
DOCENTE
A Portaria MEC Nº 818/2014 e a Portaria SETEC Nº 25/2014 regulamentam o conceito
“Aluno Equivalente”, sendo que essa última detalhou sua fórmula de cálculo e aplicações. Com isso, o
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indicador de “Relação Aluno por Professor” (RAP) foi atualizado em 2015 e ganhou um contorno mais
fiel à realidade do esforço docente e sua relação de atendimento ao quantitativo de alunos que a
educação profissional requer.
A Relação Aluno Professor manteve-se acima de 19% nos dois últimos anos, valor esse
bem próximo do valor de referência preconizado no PNE, que é de 20 alunos por professor. Houve
contratação de grande número de professores entre 2015 e 2016, o que causa impacto negativo no
cenário imediatista com tendência de positivação, melhorando a RAP nas próximas análises. Cabe ainda
destacar, o aumento no número de matrículas regulares, que saltou de 552.682 em 2011, para 884.351
em 2016, incrementando o volume de matrículas ano a ano. Por meio da divulgação natural, da
consolidação e do aumento de turmas e matrículas nos cursos, espera-se que o valor estabelecido para a
RAP pelo PNE seja ultrapassado nos próximos anos.
A evolução percebido na “Titulação dos Docentes” reflete a atualização do quadro de
professores da Rede, sistematicamente, nos últimos 5 anos. Esse aumento é consequência da
regulamentação específica e dos esforços da SETEC/MEC e da própria Rede Federal para qualificação
de pessoal. A maior concentraçãoo de mestres e doutores está nas regiões Sul e Sudeste. Entretanto, a
evolução deste quesito para todas as regiões foi equiparada.

4.4.
INDICADORES DE ADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO ATRIBUÍDO À
INSTITUIÇÃO
Conforme orientação contida no Acórdão nº 2.267/2005 TCU Plenário, devem ser
apresentados os Percentuais de Gastos com Pessoal, Custeio e Investimento, em relação ao Gasto Total
da Instituição. O Gasto Total é o resultado da soma dessas três categorias, acrescidos os Gastos com
Benefícios e Pasep.
A análise simultânea destes indicadores aponta para a realidade da implantação da Rede
Federal, notadamente a relação entre contratações e obras e seu respectivo orçamento. É público e
notório o incremento orçamentário objetivando a consolidação da Rede.
Reflexo das recentes contratações, a concentração do "Gasto com Pessoal” tem oscilado
entre 62,90% a 73,58% no período.
O indicador “Gastos com Outros Custeios”, teve o menor valor desde 2012, assumindo
seu maior valor naquele ano, 17,83% e o menor em 2016, 15,89%.
A tendência de conclusão das obras e ações de infraestrutura relativas à expansão da Rede
Federal pode ser constatada por meio do medidor “Gastos com Investimentos”. Em 2016 esse índice
atingiu o menor valor, 5,76%, quase três vezes menor do que o maior valor do período que foi 15,03%
em 2013.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fim de confeccionar esse relatório, a equipe da SETEC desenvolveu procedimentos de
extração de dados primários dos sistemas SISTEC, SIAFI, SIMEC e SIAPE, de forma centralizada, e de
cálculo dos componentes e indicadores de forma padronizada.
Desde a criação da Rede por meio da Lei No. 11.892/2008, houve um processo de
evolução natural que apresenta um cenário que exige algumas adequações ao processo de medição.
Foram percebidas oportunidades de melhoria na definição dos indicadores, principalmente quanto à
relação entre eles e na real influência dos mesmos para a consecução dos objetivos institucionais.
Para alcançar eficácia na estratégia de medição da evolução história, a SETEC tem
promovido ações estratégicas que precisam ser discutidas e implementadas concomitantemente,
divididas no planejamento interno, em três grupos:
1. Fortalecimento da Rede Federal
· Revisão e atualização das normativas da Lei de criação dos Institutos Federais e
da Rede Federal
· Retomada do Comitê Permanente de Planejamento e Gestão da Rede Federal:
· Atuação colaborativa entre as instituições da Rede Federal
· Integração com outras redes de educação profissional e tecnológica e
mapeamento dos setores produtivos locais.
2. Gestão Administrativa e Supervisão da Rede Federal
· Supervisão Ministerial
3. Monitoramento e avaliação das ações das instituições da Rede Federal
· Censo da Rede Federal
· Indicadores de Gestão da Rede Federal
· Sistemas de Informação para a Rede Federal
· Permanência, êxito e elevação da taxa de conclusão dos cursos da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

As instituições que compõem a RFEPCT apresentaram um quadro de evolução dentro do
esperado para um conjunto de 644 Campi presentes em 100% das mesorregiões. Alguns pontos
merecem destaque: o crescente número de matrículas; o alto nível de atualização do corpo docente e sua
melhoria contínua; a consolidação das novas unidades, considerando infraestrutura, pessoal e
matrículas; e por fim, o cumprimento do papel social da Rede Federal que atende alunos de baixa renda,
os quais a grande maioria tem renda familiar abaixo de um salário mínimo.
Por tudo isso, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
mostra-se como um dos principais canais de desenvolvimento do país, por meio da formação de jovens
para o mundo do trabalho, com grande capilaridade, atuando onde outros entes particulares ou públicos
não alcançam.

Brasília, 21 de outubro de 2017.
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PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO LEÃO
Coordenador-Geral de Planejamento, Orçamento e Gestão da Rede Federal de EPCT
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ANEXO – HISTÓRICO DOS COMPONENTES
Instituição
UF

Instituto

Vagas
2015

2014

2013

Inscritos
2012

2011

2015

2014

2013

Ingressantes
2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

AC

IFAC

1.355

1.430

2.530

1.820

840

17.393

20.583

33.031

29837

24.963

1.314

1.310

2.203

1933

854

AL

IFAL

3.734

3.251

3.576

3.018

2.847

51.412

16.280

26.452

12493

21.406

3.926

3.469

3.848

3932

3.969

AM IFAM

5.241

5.936

7.194

5.541

745

29.484

38.960

29.077

23302

1.603

4.808

5.810

6.466

6278

4.533

AP

IFAP

4.333

4.223

2.066

1.300

463

15.216

22.986

17.628

2774

703

4.099

4.307

2.066

1246

745

BA

IFBA

6.262

6.783

10.551

6.962

4.826

25.292

26.418

33.654

22952

28.935

6.238

6.808

10.851

8110

7.047

BA

IF Baiano

3.611

2.810

3.696

4.179

N/D

18.890

9.363

18.944

15875

N/D

3.445

2.662

3.537

3779

3468

CE

IFCE

8.210

10.946

15.058

6.203

8.276

98.453

211.507

143.003

65643

113.426

7.707

9.717

13.297

6466

8.638

DF

IFB

6.649

5.371

4.583

7.417

3.532

54.065

16.592

44.529

42386

34.577

7.740

5.797

5.310

7671

3.458

ES

IFES

7.598

7.680

7.325

7.535

8.129

87.435

87.613

81.665

104728

55.569

7.851

7.837

7.419

7917

9.099

GO

IFG

5.127

4.000

7.454

4.727

4.067

24.351

25.633

42.107

47335

41.471

4.937

3.754

6.707

4732

4.251

GO

IF Goiano

6.097

4.495

6.659

5.834

4.187

21.535

12.494

18.456

16522

15.781

5.537

3.609

7.038

4951

4.053

MA IFMA

6.775

6.680

6.743

6.477

5.318

18.826

30.560

39.701

54549

49.015

6.480

6.956

6.851

7233

6.930

MG IFMG

5.447

5.099

4.511

4.313

5.103

20.273

21.068

16.780

16866

9.829

5.709

5.156

5.298

3961

5.512

MG IFNMG

5.049

3.622

20.519

5.404

3.100

28.802

27.334

62.668

25649

18.624

4.988

4.458

27.062

4068

2.955

MG IFSULDEMINAS

11.318

14.265

14.601

20.812

8.054

30.302

32.677

34.899

34737

23.534

11.104

13.784

14.725

21182

15.150

MG IF Sudeste MG

2.959

3.361

4.450

7.699

3.749

20.355

15.126

18.542

27581

20.654

3.227

3.387

4.785

7445

3.289

MG CEFET-MG

3.986

4.153

3.336

4.010

2.978

30.308

31.997

23.165

28187

20.436

4.185

3.924

3.174

3740

4.385

MG IFTM

2.458

2.666

3.417

5.141

5.279

20.200

16.049

9.734

21278

21.314

2.418

2.608

3.771

5147

5.245

MS

3.779

1.631

3.244

3.777

5.302

15.531

15.826

12.474

19669

16.535

3.324

1.623

3.103

4401

4.700

IFMS
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MT

IFMT

6.963

4.734

6.200

5.270

485

12.616

11.087

14.722

17133

471

6.275

4.745

10.840

5402

4720

PA

IFPA

5.170

4.490

2.343

2.554

3.928

45.508

57.183

20.469

20061

13.942

5.570

4.181

2.419

2708

5.766

PB

IFPB

5.891

6.702

7.508

4.925

5.003

61.165

72.633

69.316

54725

60.637

5.113

5.716

7.262

4581

4.993

PE

IFPE

10.055

6.945

10.163

7.134

5.203

47.380

33.653

52.588

33993

38.614

8.929

6.029

9.879

7408

5.361

PE

IF Sertão-PE

4.522

2.641

3.404

6.731

4.477

22.911

34.838

39.092

32577

20.147

4.042

2.367

3.096

6714

4.254

PI

IFPI

6.215

5.140

8.279

8.020

4.787

48.195

43.184

52.110

51838

34.861

5.853

4.894

8.328

8581

7.518

PR

IFPR

8.145

5.566

4.966

11.384

21.640

20.257

17.668

11.446

27775

43.345

8.437

5.389

6.461

9638

19.169

RJ

IFRJ

3.734

3.531

5.872

5.543

4.797

35.466

28.304

38.925

22775

30.924

3.575

3.054

4.580

4842

4.211

RJ

IFF

3.311

4.521

5.959

4.601

3.534

6.224

8.499

22.994

25406

28.834

4.279

4.231

6.169

5550

6.372

RJ

CEFET-RJ

3.801

4.115

2.769

4.158

N/D

42.227

49.886

30.865

75740

N/D

3.535

3.176

3.819

4122

4171

RN

IFRN

9.948

12.895

13.383

17.517

N/D

60.587

77.816

52.533

46071

N/D

10.268

14.390

15.450

17942

22651

RO

IFRO

2.537

2.188

6.575

3.169

14.963

8.231

6.496

5.157

2833

69.965

2.550

2.310

5.907

4539

3.993

RR

IFRR

1.168

1.187

1.816

2.724

340

6.802

9.250

1.099

18569

738

1.147

1.222

1.590

2524

2087

RS

IFRS

6.460

5.518

5.032

6.339

2.036

40.388

35.271

35.538

42113

21.023

6.297

5.562

4.764

5898

6.897

RS

IFSul

7.356

5.432

6.218

8.512

7.516

37.086

36.805

35.475

29481

24.260

6.598

4.844

6.687

7886

4.507

RS

IF Farroupilha

4.216

3.695

3.924

5.689

4.329

17.955

13.214

12.599

17862

19.561

4.191

3.448

4.119

5262

4.371

SC

IFSC

15.801

14.004

12.551

13.438

3.919

39.916

41.075

40.806

31864

10.573

13.869

12.312

11.611

12281

11.211

SC

IFC

4.256

3.739

3.782

4.078

11.979

13.690

14.083

14.368

14721

38.637

4.117

3.661

3.616

3939

4.057

SE

IFS

2.417

3.617

3.536

3.983

4.402

7.654

45.330

8.500

51790

19.594

2.314

3.430

3.018

4567

2.897

SP

IFSP

19.623

15.255

14.954

15.023

3.065

71.636

45.186

40.478

34695

41.019

18.560

14.973

14.386

16290

13.379

TO

IFTO

4.895

3.679

3.691

4.026

3.425

21.188

14.282

21.714

24725

48.365

4.423

3.577

3.346

3890

4.057

264.43
256.987
8

186.62
3

1.327.30
1.289.110
3

1.083.88
5

Total

236.472

217.99
6

1.295.20
1.374.809
5

Relatório De Indicadores 2016 (0891180)

228.97
210.487
9

SEI 23000.044136/2017-83 / pg. 50

274.85
8

258.75
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50

Instituição
UF

Instituto

Matriculados
2015

2014

2013

Concluintes
2012

2011

2015

2014

2013

Finalizados
2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

AC

IFAC

4.623

3.882

4.290

3196

1.282

336

127

277

213

33

1.448

872

1.123

1120

494

AL

IFAL

20.411

17.020

15.593

12229

10.317

743

564

701

746

578

1.727

867

1.644

2051

2.303

22.040

20.455

21.345

19914

14.460

1.396

1.299

1.432

1703

1.574

3.173

1.817

3.182

3919

2.882

AM IFAM
AP

IFAP

7.030

6.346

4.210

2242

1167

2.159

2.491

1.146

134

113

2.734

2.877

1.982

225

294

BA

IFBA

32.957

29.962

30.728

23450

16.848

1.692

1.600

1.590

1322

1.511

4.907

3.220

4.750

2853

3.274

BA

IF Baiano

10.697

8.415

10.665

9227

6732

937

1.157

879

1205

1344

1.844

2.258

3.514

2461

2594

CE

IFCE

33.387

31.977

32.633

25563

27.769

2.207

2.781

2.504

1392

3.260

5.475

6.286

7.876

4461

9.903

DF

IFB

13.194

11.093

11.731

10794

4.764

2.402

1.862

1.905

1275

657

6.440

4.698

4.638

4364

2.552

ES

IFES

27.639

24.454

26.016

26007

24.483

3.295

2.773

4.286

4285

4.601

6.634

5.650

9.173

8434

9.956

GO

IFG

15.230

13.252

17.565

14319

12.463

1.536

1.512

1.630

1181

1.860

3.751

3.731

5.151

2456

3.904

GO

IF Goiano

15.545

12.270

19.464

12027

9.991

2.194

958

1.784

1409

1.766

3.756

2.094

5.603

2966

3.772

MA IFMA

31.008

29.498

27.916

23722

17.814

1.655

989

2.444

1054

929

2.966

2.517

4.732

2009

1.571

MG IFMG

15.442

13.112

14.250

13915

13.177

1.297

1.987

2.404

2484

2.414

3.015

3.766

5.356

5419

4.970

MG IFNMG

14.045

10.783

33.126

9083

6.618

1.946

1.037

1.466

1714

886

3.466

1.825

3.800

2913

2.307

MG IFSULDEMINAS

18.911

20.802

28.925

30123

21.458

8.877 11.111

8.476

13189 10.110

11.114

12.857

11.121

16042

13.101

MG IF Sudeste MG

13.226

10.533

16.009

15099

10.633

1.300

1.440

1.710

2466

2.739

2.240

2.315

6.298

3952

5.128

MG CEFET-MG

21.860

19.178

14.920

17933

15.392

2.633

2.891

975

2593

2.729

5.363

4.253

3.901

3744

4.815

MG IFTM

8.035

7.212

13.616

12878

10.279

817

692

1.250

977

1.475

2.197

1.818

4.676

3066

3.925

MS

IFMS

6.217

4.143

10.570

8958

5.614

396

303

273

51

45

1.496

1.243

3.580

1695

1.294

MT

IFMT

19.748

16.508

23.764

17254

13771

1.290

1.585

2.048

1497

1786

2.980

3.169

5.565

3405

3802

PA

IFPA

20.735

18.925

21.972

25866

24.659

1.923

2.846

1.525

4759

1.554

3.574

4.472

3.551

8927

2.024
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PB

IFPB

24.861

22.685

22.242

18544

14.968

1.021

949

1.231

1447

1.461

3.505

2.041

5.240

3673

3.012

PE

IFPE

34.284

30.036

31.735

24550

19.222

2.759

2.428

3.308

1918

1.336

6.650

4.217

6.357

3251

3.127

PE

IF Sertão-PE

9.501

7.454

11.070

13602

8.256

1.817

993

2.063

3154

1.572

3.810

2.489

5.305

5470

2.936

PI

IFPI

21.351

18.881

26.854

23780

18.023

894

1.368

2.431

2257

2.625

2.268

2.475

6.140

4160

4.935

PR

IFPR

37.753

21.809

41.557

50323

54.646

8.463

1.939

5.566

8798

9.501

20.961

3.656

9.110

16606

15.113

RJ

IFRJ

15.896

14.042

15.626

16630

14.451

1.328

1.378

1.126

2059

2.145

4.471

2.696

4.726

5826

5.405

RJ

IFF

18.853

17.555

21.605

20741

17.104

1.068

838

3.788

2686

1.087

2.615

1.521

6.749

4684

2.081

RJ

CEFET-RJ

21.420

19.493

19.739

19119

16195

2.666

1.993

1.001

2265

1424

8.050

3.377

2.459

3667

2440

RN

IFRN

40.071

39.129

37.630

52219

42992

3.445

4.231

7.628

22010

8582

7.033

7.049

12.528

29839

11379

RO

IFRO

7.381

6.913

12.733

9430

5.747

762

712

1.260

337

219

1.643

1.502

3.036

1990

1.555

RR

IFRR

5.685

5.544

6.660

7972

5615

564

280

409

1171

1064

1.389

1.016

560

2830

2144

RS

IFRS

17.790

17.440

17.158

16063

15.108

2.167

2.480

2.716

2306

3.899

4.791

5.110

4.836

3687

6.178

RS

IFSul

21.524

16.148

21.577

21675

14.876

1.018

1.588

1.421

3652

2.699

3.330

3.181

4.874

7281

5.551

RS

IF Farroupilha

12.149

10.083

12.994

12684

9.490

1.496

1.704

1.553

1690

1.867

4.488

2.749

4.200

3411

3.524

SC

IFSC

29.407

26.470

28.414

26220

21.226

4.461

5.231

6.365

4418

5.038

9.767

9.854

12.696

9526

10.621

SC

IFC

11.680

10.322

9.888

9152

7.871

1.528

1.638

1.650

2010

1.812

3.156

2.995

3.466

3468

3.682

SE

IFS

14.335

13.498

13.385

11777

8.837

2.042

828

526

445

1.181

5.958

1.495

2.364

1226

2.003

SP

IFSP

43.197

38.501

39.892

37050

27.804

8.817

3.088

4.355

3105

2.369

17.534

7.991

12.680

10486

9.263

TO

IFTO

13.159

12.613

13.976

12874

10.551

1.045

1.435

1.115

1086

844

2.915

3.719

3.103

2891

3.155

772.27
678.436
7

804.04
3

738.20
4

602.67
3

88.39
2

77.10
6

90.21
7

112.46
3

92.68
9

194.634

Total
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Instituição
UF

Instituto

Retidos
2015

2014

AC

IFAC

1.525

792

AL

IFAL

10.035

AM IFAM

2013

Docentes em Tempo Integral
2012

2011

2015

2014

2013

2012

Docentes Graduação
2011

2015

2014

2013

2012

2011

518

599

166

292,5

249,5

240,0

152,0

155,0

41

40

45

29

156

7.524

5.188

4.355

2.672

853,0

787,0

743,0

655,5

653,5

69

71

98

71

115

12.948

10.776

10.851

10.130

6.121

825,5

620,0

583,0

606,5

644,0

123

131

78

382

410

AP

IFAP

2.799

2.270

1.383

640

386

185,0

142,5

130,0

96,0

90,0

14

15

16

91

85

BA

IFBA

16.808

13.019

10.320

7.561

4.822

1.314,5

1.355,0

1.226,0

1.085,0

1.080,0

83

165

80

98

266

BA

IF Baiano

4.692

3.073

3.283

2.921

2.186

622,0

524,5

521,0

458,5

442,5

48

20

20

344

325

CE

IFCE

12.762

10.278

9.533

8.277

7.222

1.281,5

1.250,5

1.208,0

1.148,5

1.010,0

110

172

223

300

211

DF

IFB

4.356

4.091

4.719

3.080

958

459,0

429,5

362,0

359,0

282,5

46

72

63

118

73

ES

IFES

11.205

8.984

9.113

10.210

8.278

1.298,0

1.261,0

1.090,0

1.079,0

1.112,5

61

124

330

330

399

GO

IFG

5.781

4.467

4.232

3.911

3.459

1.008,5

933,5

954,0

764,5

769,0

54

58

30

436

431

GO

IF Goiano

6.825

4.518

4.940

4.872

3.470

631,5

517,0

439,0

421,5

383,0

33

24

42

36

204

MA IFMA

15.160

12.157

12.013

11.065

5.951

1.022,5

1.024,5

1.245,0

1.135,5

1.047,5

109

157

291

371

379

MG IFMG

4.896

3.879

5.310

4.912

4.863

741,0

678,0

552,0

542,5

595,0

69

131

31

333

391

MG IFNMG

6.089

5.099

3.383

3.412

1.846

576,5

422,5

479,0

374,0

389,5

35

45

43

31

307

MG IFSULDEMINAS

6.249

4.687

11.472

7.646

8.531

512,5

484,5

425,0

352,5

382,0

19

33

18

21

245

MG IF Sudeste MG

5.488

3.049

4.380

4.998

5.450

532,5

585,0

478,0

521,5

495,0

29

90

28

13

342

MG CEFET-MG

9.647

7.437

5.805

7.211

5.016

1.067,0

1.093,0

1.040,0

863,0

990,5

81

126

109

69

132

MG IFTM

2.343

1.728

5.520

2.292

2.005

498,0

501,1

341,0

336,0

332,5

32

36

8

231

224

MS

IFMS

1.634

627

2.776

1.096

280

314,0

271,0

228,0

252,5

223,5

20

18

16

43

51

MT

IFMT

7.668

5.794

6.634

6.894

4.169

836,5

805,0

773,0

762,5

734,0

56

45

40

275

330

PA

IFPA

11.064

10.894

11.816

14.961

8.447

772,5

769,5

729,0

718,0

760,0

69

98

121

128

149
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PB

IFPB

10.889

8.964

8.437

7.632

5.715

1.181,0

951,0

926,0

868,5

814,5

30

30

21

44

79

PE

IFPE

18.942

17.988

17.213

12.944

7.930

1.072,5

983,0

890,0

884,5

846,5

69

114

55

102

139

PE

IF Sertão-PE

2.811

1.402

3.296

4.000

1.999

382,5

354,5

391,0

370,0

356,0

34

50

84

80

263

PI

IFPI

10.203

8.729

11.160

10.659

5.856

1.047,0

972,5

751,0

756,5

677,5

102

138

108

202

184

PR

IFPR

26.130

13.974

21.567

21.295

17.124

932,0

698,5

685,0

564,5

555,5

44

54

61

63

93

RJ

IFRJ

6.330

5.201

5.148

6.254

4.811

909,0

831,0

815,0

789,0

805,5

46

55

68

81

578

RJ

IFF

8.688

8.334

11.169

10.259

7.522

905,5

826,5

845,0

762,0

694,5

106

120

198

215

175

RJ

CEFET-RJ

12.495

10.885

9.767

8.453

6.512

715,0

628,5

617,0

663,5

626,5

32

48

40

65

54

RN

IFRN

17.873

15.440

13.746

32.739

24.288

1.309,0

1.195,5

1.213,0

989,5

1.035,5

88

630

241

183

239

RO

IFRO

1.988

1.847

1.784

1.492

371

380,0

374,5

374,0

289,5

286,5

28

36

52

115

166

RR

IFRR

3.124

2.987

3.104

3.751

1.845

255,0

241,0

246,0

227,0

254,5

37

21

27

19

129

RS

IFRS

5.616

6.424

6.842

6.317

4.585

887,5

793,0

696,0

661,0

702,5

94

74

24

40

586

RS

IFSul

8.232

5.360

6.370

8.788

6.996

889,0

892,0

759,0

769,0

837,0

67

110

50

85

423

RS

IF Farroupilha

3.978

2.909

3.678

3.031

1.469

611,0

566,0

436,0

453,0

487,0

26

45

11

12

396

SC

IFSC

11.906

9.147

10.154

10.466

6.167

1.111,5

1.024,5

960,0

843,0

947,5

55

89

80

92

599

SC

IFC

2.692

2.290

2.348

1.901

1.186

699,5

680,5

690,0

534,0

540,0

51

92

53

388

393

SE

IFS

6.530

5.994

5.025

4.338

3.117

457,0

487,0

437,0

412,0

414,5

25

8

66

49

74

SP

IFSP

13.230

13.611

10.925

11.045

6.969

1.768,5

1.755,0

1.149,0

1.120,0

1.129,5

107

160

69

126

167

TO

IFTO

5.201

4.988

6.569

5.777

4.275

568,0

536,5

573,0

431,5

440,0

49

93

131

318

337

292.18
205.035
4

31.724,
5

29.495,
1

27.239,
0

25.072,
0

25.022,
5

Total

336.83
271.617
2

291.49
1
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Instituição
UF

Instituto

Docentes Aperfeiçoamento

Docentes Especialização

Docentes Mestrado

2015

201
4

2013

2012

201
1

2015

2014

2013

2012

2011

2015

2014

2013

Docentes Doutorado

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

AC

IFAC

3

4

4

0

0

126

111

109

72

0

109

82

67

42

0

19

17

15

10

0

AL

IFAL

2

7

0

8

8

196

211

223

210

207

453

395

338

303

270

135

104

84

65

55

16

12

11

5

5

293

224

230

138

144

309

201

196

83

85

101

66

68

17

18

AM IFAM

AP

IFAP

2

4

6

0

0

86

68

73

2

2

77

53

34

3

3

7

4

1

0

0

BA

IFBA

7

18

12

0

17

304

342

325

327

268

755

684

624

539

435

197

179

185

141

119

BA

IF Baiano

1

5

3

2

2

118

94

107

48

49

314

269

276

56

57

142

137

115

11

11

CE

IFCE

3

6

8

10

9

208

231

240

222

210

676

607

533

481

463

297

249

204

154

132

DF

IFB

3

3

0

1

1

99

81

58

59

50

215

193

181

162

136

105

90

60

26

24

ES

IFES

4

5

3

3

3

197

215

180

180

189

672

623

395

395

387

376

307

182

182

155

GO

IFG

3

5

5

7

7

107

127

159

74

76

620

558

568

191

194

236

194

192

61

66

GO

IF Goiano

3

0

0

1

0

73

74

69

88

55

302

231

192

194

82

223

188

136

104

43

MA IFMA

11

11

17

16

16

392

404

397

346

307

409

372

409

312

261

109

87

131

95

90

MG IFMG

5

3

3

2

2

78

71

75

62

63

418

348

312

127

128

185

145

131

24

23

MG IFNMG

3

4

3

0

0

172

196

195

157

41

269

205

172

147

34

99

76

66

39

8

MG IFSULDEMINAS

1

2

1

1

0

66

81

102

83

41

262

227

197

169

60

165

142

107

81

38

MG IF Sudeste MG

0

1

1

2

0

90

92

88

101

61

270

277

240

291

76

157

140

121

125

24

MG CEFET-MG

1

4

3

2

6

89

100

136

109

136

542

562

512

448

507

359

305

280

243

237

MG IFTM

1

2

2

1

1

77

95

57

28

31

242

229

164

54

55

148

141

110

22

23

MS

IFMS

3

3

2

2

3

64

65

67

70

53

174

150

117

122

103

53

35

26

16

14

MT

IFMT

1

0

0

2

2

192

200

228

199

180

414

394

384

240

187

181

173

121

58

50
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PA

IFPA

5

8

7

6

6

236

252

243

243

258

341

317

289

285

305

134

108

69

70

56

PB

IFPB

5

6

7

11

16

229

203

226

224

189

671

522

496

464

416

255

198

176

133

121

PE

IFPE

1

4

5

5

3

240

235

236

254

245

605

502

453

437

391

205

172

141

111

94

PE

IF Sertão-PE

1

0

1

0

2

107

112

126

129

51

192

155

145

136

38

52

38

35

29

8

PI

IFPI

2

0

0

1

1

380

362

295

279

250

472

410

293

249

220

98

71

55

35

32

PR

IFPR

0

0

2

3

0

145

119

129

122

117

567

409

370

310

288

193

143

123

98

86

RJ

IFRJ

1

3

2

2

2

81

86

89

93

50

444

422

405

407

120

353

281

251

221

72

RJ

IFF

7

9

7

10

9

163

174

177

176

166

454

365

320

267

252

189

168

143

111

106

RJ

CEFET-RJ

1

1

0

1

1

78

78

80

97

104

425

364

314

354

333

204

162

183

181

167

RN

IFRN

6

6

9

11

9

191

168

213

226

222

772

332

574

512

465

267

233

176

137

112

RO

IFRO

2

2

1

2

2

144

159

159

96

76

182

164

138

72

45

26

21

24

9

6

RR

IFRR

2

1

1

6

3

78

86

108

99

71

124

114

95

86

54

18

23

15

18

0

RS

IFRS

1

1

1

1

1

73

75

66

74

36

432

409

392

371

70

314

254

213

186

28

RS

IFSul

3

6

7

5

6

127

159

175

188

149

473

426

375

358

181

219

191

152

133

78

RS

IF Farroupilha

1

0

0

1

0

58

59

58

58

21

364

333

266

252

63

167

138

101

92

17

SC

IFSC

3

6

6

5

7

149

168

174

167

106

592

506

468

392

177

320

269

232

195

68

SC

IFC

1

2

0

0

0

61

62

82

28

29

392

378

407

100

104

221

181

148

22

24

SE

IFS

0

2

0

2

2

99

109

114

127

128

260

273

200

203

186

82

76

57

39

35

SP

IFSP

4

0

4

13

10

232

286

151

163

163

899

896

579

558

549

549

531

346

287

263

TO

IFTO

4

7

4

0

0

205

196

170

70

69

265

216

215

55

54

72

54

53

4

3

123

163

148

150

162

6.10
3

6.23
0

6.18
9

5.48
8

4.66
3

16.42
8

14.17
3

12.70
10.227
5

7.83
4

7.23
2

6.09
1

5.02
8

3.58
5

2.506

Total
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Instituição
UF

Instituto

Gastos Correntes (em R$)
2015

2014

Gasto com Pessoal (em R$)
2013

2015

Gasto Total (em R$)

2014

2013

2015

2014

2013

AC

IFAC

68.461.189,29

47.458.258,24

39.878.138

48.696.315,62

32.462.618

26.656.260

77.453.183,25

58.577.820,62

48.228.545

AL

IFAL

249.636.455,06

203.773.869,68

163.319.656

231.142.862,50

183.686.963

151.739.967

312.591.381,40

266.411.595,05

226.135.123

AM

IFAM

227.026.097,80

172.711.953,59

148.172.081

187.401.740,53

142.895.518

120.747.444

283.356.440,68

225.646.623,73

198.224.129

AP

IFAP

44.363.627,32

34.105.254,85

25.298.978

31.745.093,73

23.821.343

17.152.729

59.972.800,67

52.922.619,27

37.081.145

BA

IFBA

382.090.530,72

302.619.532,00

248.082.800

327.335.536,31

254.467.747

208.156.148

458.780.087,98

407.844.319,46

336.120.293

BA

IF Baiano

194.790.429,18

164.359.398,54

144.357.806

142.497.956,82

115.929.178

98.230.402

225.976.366,32

194.791.563,46

189.541.478

CE

IFCE

404.517.342,99

320.153.425,56

268.159.575

350.548.111,93

265.526.784

219.267.524

505.445.202,71

427.869.307,14

362.269.421

DF

IFB

129.310.255,43

108.638.961,04

86.167.029

92.600.777,70

69.473.373

52.521.013

158.206.258,18

141.455.540,73

159.291.489

ES

IFES

425.245.136,30

366.131.021,23

306.680.534

378.603.537,54

315.673.045

263.712.937

523.530.581,06

461.748.690,21

399.838.566

GO

IFG

290.328.351,59

229.310.393,63

185.610.562

263.623.187,56

206.296.538

167.689.066

340.564.179,87

303.042.831,64

261.044.306

GO

IF Goiano

197.070.568,25

151.076.075,65

118.712.096

159.074.568,71

123.102.088

92.945.500

242.083.866,55

205.271.667,39

164.095.572

MA

IFMA

347.311.549,40

284.947.662,17

243.966.224

265.993.052,25

215.681.169

191.415.887

443.973.460,35

365.068.092,04

318.030.745

M
G

IFMG

235.965.645,51

199.988.199,56

154.760.691

203.341.225,21

169.154.880

131.470.183

301.307.219,01

270.444.112,28

206.246.626

M
G

IFNMG

154.888.940,94

120.374.082,86

97.037.607

128.029.226,87

99.359.826

76.170.873

189.714.795,98

152.026.408,74

124.952.352

M
G

IFSULDEMINAS

177.640.907,53

147.162.602,48

119.017.900

148.252.955,06

119.648.981

94.813.985

220.758.455,54

206.879.395,79

172.713.247

M
G

IF Sudeste MG

185.558.959,64

159.800.449,37

134.917.197

165.299.692,79

141.112.251

117.931.750

228.416.660,42

210.733.710,74

175.345.219

M
G

CEFET-MG

308.162.831,07

265.175.284,84

215.974.159

302.038.838,82

252.959.468

199.553.239

380.733.066,66

343.395.836,73

289.366.567
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M
G

IFTM

153.009.840,81

122.370.973,84

100.815.451

134.686.761,83

105.675.911

85.447.612

174.705.085,08

145.622.872,64

125.239.670

MS

IFMS

89.153.745,81

71.210.268,76

52.571.934

64.730.477,89

46.389.890

33.530.566

112.247.912,60

89.435.705,21

75.457.230

MT

IFMT

261.223.306,06

221.848.234,35

177.929.749

231.556.805,35

186.478.677

148.751.697

319.405.606,83

291.198.208,90

228.326.823

PA

IFPA

225.111.770,06

202.925.066,77

169.694.210

195.938.132,91

163.436.874

143.319.519

286.187.900,84

283.213.866,40

217.622.534

PB

IFPB

326.480.872,09

275.973.949,19

206.790.990

306.483.554,29

251.126.988

193.241.191

405.533.827,16

358.380.137,46

283.848.606

PE

IFPE

332.371.601,13

244.216.068,64

205.990.759

319.683.709,69

237.695.547

206.156.271

414.968.501,16

337.433.947,89

284.854.075

PE

IF Sertão-PE

115.668.905,40

89.183.957,15

75.196.955

92.621.022,74

69.013.735

58.112.881

132.572.404,60

98.451.401,23

79.057.065

PI

IFPI

253.756.515,09

189.440.016,99

148.846.206

219.992.731,15

158.888.799

126.777.406

300.152.655,43

258.466.101,93

195.779.124

PR

IFPR

230.100.677,04

171.081.691,37

135.634.491

171.958.848,03

121.755.442

86.444.444

259.514.774,36

233.771.045,32

184.218.250

RJ

IFRJ

240.292.273,68

207.647.072,05

180.023.645

218.490.532,98

183.444.063

155.216.490

281.826.964,13

247.574.818,76

226.476.771

RJ

IFF

263.978.345,79

214.523.595,46

173.547.888

239.515.692,45

194.797.936

157.046.118

326.221.378,94

276.166.501,77

235.046.847

RJ

CEFET-RJ

225.699.665,38

177.180.528,31

144.355.791

260.835.968,89

210.385.267

179.304.265

321.594.245,53

262.105.465,04

220.280.746

RN

IFRN

405.863.361,15

334.730.103,78

255.793.705

339.594.776,22

277.181.689

211.252.038

475.505.072,66

413.828.055,34

349.378.232

RO

IFRO

121.684.257,36

93.087.732,85

72.978.731

82.225.122,68

62.428.887

46.776.329

136.130.891,62

114.372.559,74

104.056.780

RR

IFRR

87.121.607,73

73.785.476,75

59.922.545

70.153.842,24

54.450.091

44.341.877

99.120.621,86

90.869.501,81

72.677.684

RS

IFRS

265.725.545,45

208.840.241,08

169.837.410

221.174.535,30

170.557.089

140.108.601

314.389.590,63

263.392.019,18

216.190.982

RS

IFSul

278.959.980,86

250.106.117,20

201.957.481

259.147.411,67

222.902.656

175.548.584

338.018.716,70

313.172.697,93

257.476.234

RS

IF Farroupilha

196.514.912,49

159.905.748,08

126.505.813

150.134.641,94

113.596.910

90.291.324

218.913.056,29

191.317.114,55

159.035.158

SC

IFSC

340.782.154,81

281.045.885,61

232.234.623

308.443.083,92

246.382.522

197.959.311

408.381.807,53

364.736.699,79

298.708.635

SC

IFC

227.541.123,48

186.021.007,35

145.386.768

180.875.385,74

145.109.741

109.893.328

271.612.731,57

226.044.500,00

181.075.865

SE

IFS

161.067.299,86

138.186.133,19

103.461.637

155.500.356,35

129.008.911

101.508.143

211.360.893,16

191.803.465,26

144.809.571

SP

IFSP

488.142.976,69

364.571.413,67

254.611.647

421.880.522,25

319.472.009

224.790.550

612.283.555,93

478.948.041,32

358.732.780

TO

IFTO

161.402.965,18

136.695.567,37

103.447.098

117.046.641,76

96.448.335

71.411.447

182.551.442,72

162.844.353,45

124.658.176

9.474.022.521,4
2

7.692.363.275,1
0

6.197.648.560,0
0

8.188.895.238,2
2

6.497.879.735,3
1

5.217.404.899,0
0

11.556.063.643,9
6

Total
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Instituição
UF

Instituto

Gasto com Custeio (em R$)
2015

2014

Gasto com Investimento (em R$)
2013

2015

2014

2013

AC

IFAC

16.923.008,5
1

12.655.170

11.005.269

8.826.728,56

11.119.562

8.350.407

AL

IFAL

49.308.874,1
9

47.877.588

37.758.464

21.631.456,3
1

25.041.755

27.873.469

AM

IFAM

54.527.307,5
6

44.644.333

40.915.787

30.892.282,4
4

29.700.533

29.242.570

AP

IFAP

10.674.611,3
2

8.375.101

6.446.729

15.506.871,4
6

18.779.697

11.756.298

BA

IFBA

71.968.472,3
0

64.738.428

54.652.868

40.070.390,6
1

72.020.127

58.396.043

BA

IF Baiano

49.352.941,5
4

45.050.258

42.956.688

24.376.334,0
8

24.663.618

40.077.431

CE

IFCE

77.756.382,9
9

76.886.209

68.249.095

60.606.973,7
2

70.987.988

60.015.250

DF

IFB

34.528.811

29.475.118

32.530.774

72.949.974

ES

IFES

85.108.674,4
8

85.411.865

73.873.016

41.804.858,5
3

43.213.719

45.485.147

GO

IFG

46.928.547,1
0

40.264.370

33.320.070

16.343.205,3
9

43.530.319

48.172.827

GO

IF Goiano

43.890.086,4

33.905.939

31.325.667

30.947.266,8

41.255.928

33.615.908

31.339.138,6
9

28.562.068,4
0
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7

2

MA

IFMA

97.725.338,3
2

85.118.394

66.845.584

63.980.974,2
3

50.462.018

46.718.771

M
G

IFMG

44.148.965,8
9

40.054.655

32.723.281

40.110.541,1
5

48.886.678

24.810.482

M
G

IFNMG

28.789.765,4
3

22.701.861

22.495.986

25.088.725,0
2

23.243.995

20.166.852

M
G

IFSULDEMINAS

46.582.326,2
1

42.652.528

38.534.763

18.288.152,5
3

37.663.607

33.280.048

M
G

IF Sudeste MG

38.889.912,2
1

35.457.676

32.234.101

15.618.615,9
8

26.046.762

17.512.810

M
G

CEFET-MG

51.584.844,7
6

50.211.735

47.034.086

13.862.820,2
2

28.236.910

29.086.211

M
G

IFTM

25.886.301,8
6

23.828.954

21.199.559

6.763.527,35

9.426.683

12.664.870

MS

IFMS

20.119.431,0
2

20.974.798

15.968.133

23.054.053,0
8

18.225.436

22.885.296

MT

IFMT

46.892.419,5
0

48.030.305

40.610.311

28.703.687,8
6

44.776.964

28.537.785

PA

IFPA

54.926.042,2
9

62.965.469

47.095.116

25.366.113,8
2

47.355.190

18.270.622

PB

IFPB

51.751.568,4
1

51.952.543

38.024.751

33.537.506,5
7

43.070.230

41.356.295

PE

IFPE

63.491.080,2
5

51.632.980

41.163.423

16.799.026,89

34.915.483

25.012.828

PE

IF Sertão-PE

20.695.987,6
1

17.457.038

14.313.263

13.051.444,5
6

6.554.192

1.541.555

PI

IFPI

49.201.894,0
4

45.086.674

35.594.542

18.515.320,5
6

44.436.847

24.886.312

PR

IFPR

48.253.301,2
6

41.854.671

43.155.167

28.349.027,6
0

61.814.805

48.039.646

RJ

IFRJ

41.450.958,3
0

42.012.407

41.156.130

10.344.735,9
3

10.984.771

19.358.556

RJ

IFF

56.387.754,0
9

48.793.084

41.851.450

18.318.749,6
4

22.819.919

23.154.775
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RJ

CEFET-RJ

32.804.060,8
7

29.773.256

22.126.110

16.776.400,1
9

13.329.745

10.693.294

RN

IFRN

84.940.994,5
9

76.893.076

62.161.117

30.743.320,9
6

43.293.837

62.151.410

RO

IFRO

35.278.746,1
9

26.773.158

23.149.432

12.713.165,2
1

19.871.940

29.864.162

RR

IFRR

18.596.551,4
2

19.849.071

15.782.488

5.785.728,50

12.238.332

8.900.079

RS

IFRS

48.992.862,2
1

42.626.969

33.653.639

31.274.768,9
0

38.772.901

32.308.538

RS

IFSul

46.102.526,9
8

49.837.632

46.912.485

19.861.244,5
5

28.353.681

24.261.656

RS

IF Farroupilha

43.144.461,8
3

43.572.317

33.807.394

16.423.301,4
0

26.219.614

27.847.345

SC

IFSC

52.079.086,4
3

51.466.881

49.668.942

31.580.097,1
4

52.834.776

38.977.900

SC

IFC

46.564.548,4
5

39.933.037

34.334.985

33.480.351,0
9

31.765.225

28.958.629

SE

IFS

28.096.992,59

29.587.745

21.824.756

20.172.717,9
5

26.558.681

15.290.923

SP

IFSP

81.663.829,7
7

63.519.978

46.210.070

82.715.944,1
7

77.036.690

72.734.684

TO

IFTO

37.743.584,6
8

33.847.311

25.806.317

20.085.711,5
6

25.430.300

20.838.290

1.880.564.183

1.732.804.276

1.465.416.152

1.040.934.211 1.367.470.230

1.246.045.948

Total
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ANEXO 03
ANÁLISE CRÍTICA SOBRE OS INDICADORES DE
GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
SUPERIOR 2016
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Análise crítica sobre os Indicadores de Gestão das Instituições
Federais de Ensino Superior 2016 – Acórdãos nº. 1.043/2006TCU-Plenário e nº 2.167/2006-TCU-Plenário
De acordo com dispositivos contidos no Acórdão nº 1.043/2006 – TCU
Plenário, e Portaria TCU n° 65/2018, a Secretaria de Educação Superior
(Sesu/MEC), em conjunto com a rede de Instituições Federais de Ensino
Superior (Ifes), aferiu os indicadores de gestão dessas instituições de acordo
com dados gerenciais e acadêmicos relativos ao ano de 2017.
As ações de gerenciamento da rede de universidades federais se
fortalecem com a aferição anual dos indicadores orientados pelo Tribunal de
Contas da União, ao tempo em que agregam informações que concorrem para
a busca constante de qualidade e transparência na gestão universitária.
A ferramenta oficial do Ministério da Educação para captação dos dados
primários, o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do
Ministério da Educação (Simec), ‘Módulo: Indicadores TCU’, recebeu alguns
aprimoramentos e permanece atendendo positivamente toda operação.
O início dos trabalhos deu-se com o encaminhamento do Ofício Circular
nº 01/2018 – CGPO/DIFES/Sesu/MEC, de 12/01/17, momento em que foram
estabelecidas as diretrizes para captação dos dados de cada Ifes. Após a fase
inicial de preenchimento pelas Ifes, a Secretaria de Educação Superior conferiu
os dados, articulou ajustes necessários, e, por fim, consolidou todas as
informações.
Todos os indicadores e respectivos componentes fazem parte deste
relatório, assim como os gráficos auxiliares, abrangendo-se a série histórica
relativa aos anos de 2009 a 2017.
Este relatório considera todas as universidades federais vinculadas ao
MEC. Por conta de sua recente criação, a UFCA, Ufesba, Ufob e Unifesspa
apresentam alguns indicadores com características distintas em decorrência de
características de temporalidade.
As universidades com menos de 10 anos de criação (UFFS, Ufopa, Unila,
Unilab, UFCA, Ufesba, Unifesspa e Ufob), por se encontrarem em processo de
implantação, podem apresentar indicadores dissonantes da média das demais
instituições por conta de características singulares nos aspectos acadêmico e
administrativo. Também, as relações numéricas entre alunos, professores e
técnicos administrativos não refletem a situação de plena implantação de cursos
superiores de graduação e pós-graduação, o que pode levar a resultados
discrepantes da média das demais universidades.
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Essas características de implantação são razoáveis no processo de
expansão da Rede Federal de Ensino Superior, enquanto, no médio prazo,
deverão convergir para o comportamento médio das instituições consolidadas.
Descrevem-se, a seguir, as legendas dos ‘Indicadores de Gestão TCU’,
de acordo com o documento orientador repassado às instituições:
Componentes:
9.1.1.1
custo corrente incluindo 35% das despesas dos Hospitais
Universitários;
9.1.1.2
custo corrente excluindo as despesas dos HUs;
9.1.1.3
número de alunos tempo integral;
9.1.1.3.1 número de alunos equivalentes;
9.1.1.4
número de professores equivalentes;
9.1.1.5
número de funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço nos
HUs;
9.1.1.6
número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço nos
HUs.
Indicadores:
9.1.2.1.0 custo corrente / aluno equivalente (incluindo os 35% das despesas
dos HUs);
9.1.2.1.1 custo corrente / aluno equivalente (excluindo os 35% das despesas
dos HUs;
9.1.2.2
aluno tempo integral / número de professores equivalentes;
9.1.2.3.0 aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (incluindo
funcionários a serviço nos HUs;
9.1.2.3.1 aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (excluindo
funcionários a serviço nos HUs;
9.1.2.4.0 funcionário equivalente / número de professores equivalentes
(incluindo funcionários a serviço nos HUs;
9.1.2.4.1 funcionário equivalente / número de professores equivalentes
(excluindo funcionários a serviço nos HUs;
9.1.2.5
Grau de Participação Estudantil (GPE);
9.1.2.6
Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG);
9.1.2.7
Conceito CAPES;
9.1.2.8
Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD);
9.1.2.9
Taxa de Sucesso na Graduação (TSG).

Considerando as planilhas e gráficos auxiliares em anexo, gerados a partir
do valor médio da série histórica de 2009 a 2017 de cada indicador, a análise
consolidada chega as seguintes conclusões:
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Com relação ao “Custo Corrente” das instituições com ou sem Hospitais
Universitários, as variações dos indicadores, de maneira geral, são
pequenas e inexpressivas, dando continuidade à tendência observada em
anos anteriores de que, ao longo do tempo, é mantida a relação de
distribuição de recursos entre Universidade e os Hospitais Universitários.



Fazendo-se comparação entre os indicadores “Funcionário Equivalente /
Número de Professores Equivalentes (incluindo funcionários a serviço nos
HU e excluindo funcionários a serviço nos HU)”, e considerando o índice
de crescimento do número de funcionários equivalentes (incluindo
aqueles a serviço nos HU e excluindo aqueles a serviço nos HU) e
também do número de professores equivalentes, verifica-se em 2017 uma
tendência de maior contratação de funcionários para hospitais
universitários e aumento do número de professores para as demais áreas
acadêmicas.



Nos Indicadores “Custo Corrente/Aluno Equivalente (com HU)” e “Custo
Corrente/Aluno Equivalente (sem HU)”, percebe-se uma redução
significativa entre 2016 e 2017, especialmente influenciada por um
aumento de 20% no número de alunos equivalentes e de 6% e 3% no
custo corrente incluindo e excluindo despesas dos HUs. Apesar desses
dados sugerirem redução na relação entre orçamento corrente e aluno
equivalente, afirma-se que permaneceram garantidas todas as condições
de financiamento corrente das universidades federais em 2017.



Quanto aos indicadores “Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente
com HU” e “Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente sem HU”,
constata-se um decréscimo semelhante nessa relação em 2017
influenciado pelo aumento de funcionários equivalentes em taxas de 11%
e 13%, de 2016 para 2017, enquanto o número de alunos em tempo
integral aumentou 2% no mesmo período.



Os indicadores “Grau de Participação Estudantil” e “Grau de Envolvimento
com a Pós-Graduação” apresentam necessidade de revisão de suas
fórmulas, que podem levar a resultados com utilização limitada, e, por
esse motivo, não foram objeto de análise crítica. O Ministério da
Educação, em conjunto com a Rede de Ifes, vem se articulando com TCU
para proposições que levem à revisão desses indicadores.



O Indicador “Conceito Capes/MEC para a Pós Graduação”, permaneceu
em 2017 com a tendência de crescimento verificada desde 2015, o que
expressa a garantia dos níveis de qualidade dos cursos de PósGraduação (Mestrado e Doutorado), resultado das ações conjuntas do
Ministério da Educação e da Rede de Ifes de manter as condições
estruturais dos programas, a qualificação do pessoal docente e técnico4
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administrativo, e, especialmente, o aumento na publicação de pesquisas
científicas e nas atividades de extensão universitária.


O indicador “Índice de Qualificação do Corpo Docente” demonstra a
qualificação acadêmica do quadro docente da Rede de Ifes, cuja evolução
evidencia o esforço do Ministério da Educação em capacitar e contratar
profissionais altamente qualificados, a fim de garantir um ensino superior
público de qualidade. A predominância de doutores e mestres no quadro
de pessoal docente das universidades, expressa no índice de 96% possuir
titulação de mestrado ou doutorado, conforme dados apurados no sistema
Siape em dezembro de 2017, tem reflexos diretos na produção científica
e qualidade acadêmica. O alcance desse expressivo índice reflete o
sucesso conjunto dos esforços do Ministério da Educação para a melhoria
da qualidade do quadro profissional das instituições federais de educação
superior, a exemplo, o incentivo e a condição de ingresso à carreira
docente superior. Com relação ao plano da carreira docente da rede
federal de ensino superior, a titulação de doutorado é condição para
assunção à classe de professor associado. Há exigência de titulação de
doutorado também para ingresso na carreira de professor efetivo, e,
somente se não houver o provimento, admite-se a titulação de mestrado.



O indicador Taxa de Sucesso na Graduação apresentou pequena
retração nos anos subsequentes ao Programa Reuni, a partir de 2009,
principalmente por conta de fatores como aumento expressivo de
ingressos e mobilidade acadêmica acentuada pela política de seleção
unificada (Sisu). Verifica-se, entretanto, que, a partir de 2014, o indicador
apresenta curva ascendente de recuperação, o que evidencia esforços da
Rede de Ifes para melhorias do sucesso acadêmico do conjunto de alunos
da graduação.

Os resultados apresentados neste relatório refletem o esforço do
Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Superior e da Rede de
Instituições Federais de Ensino Superior na elaboração e implementação de
políticas e programas voltados para a melhoria contínua da qualidade do ensino
superior público nacional.
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ANEXO I
GRÁFICOS DAS COMPONENTES
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Custo Corrente Anual
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227.848.116,62

280.233.614,19

303.158.192,41

313.573.456,35

380.605.958,88

396.046.623,24

423.639.813,45

473.443.363,05

491.009.513,88

250.724.540,60

307.597.121,42

332.553.881,50

352.372.292,98
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494.218.163,33

522.863.156,56

Custo corrente incluindo 35% das despesas do(s) Hospital(is) Universitário(s) - HU(s)



Custo corrente excluindo as despesas do(s) HU(s)

Os indicadores de Custo Corrente (com Hu e sem HU) da UFRN apresentaram erros materiais de cálculo e encontram-se em processo de correção
por parte da Universidade. Esta Sesu/MEC permanece em constante contato com a Ifes a fim de corrigir os dados tempestivamente.
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9.1.1.3.1 Número de alunos equivalentes
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9.1.1.3 Número de alunos tempo integral
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9.1.1.4 Número de professores equivalentes
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Funcionários Equivalentes
3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.389,04

1.588,14

1.691,20

1.766,00

1.963,18

1.908,99

1.918,53

1.961,90

2.192,78

1.908,86

2.207,05

2.313,19

2.427,49

2.479,05

2.465,40

2.457,18

2.428,88

2.758,67

9.1.1.5 Número de funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)
9.1.1.6 Número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço no(s) HU(s)
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ANEXO II
GRÁFICOS DOS INDICADORES
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Custo Corrente / Aluno equivalente
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9.1.2.1.0 Custo corrente / aluno equivalente tempo integral (incluindo os 35% das despesas do(s) HU(s))
9.1.2.1.1 Custo corrente / aluno equivalente tempo integral (excluindo as despesas do(s) HU(s))
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Aluno tempo integral / Número de funcionários equivalentes
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9.1.2.3.0 Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))
9.1.2.3.1 Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))
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Funcionário equivalente / Número de Professores equivalentes
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9.1.2.4.1 Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s))

15

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Esplanada dos Ministérios - Bloco L
3º andar – Sala 300 – Ed. Sede
Telefones: (61) 2022-8012 – 2022-8118
70047-903 – Brasília – DF.

9.1.2.2 Aluno tempo integral / número de professores
equivalentes
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9.1.2.5 Grau de Participação Estudantil (GPE)
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9.1.2.6 Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)
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9.1.2.7 Conceito CAPES
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9.1.2.8 Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
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9.1.2.9 Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) em %
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ANEXO 04
QUADROS SOBRE O DESEMPENHO FINANCEIRO E
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

2

3

4

1 – NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A seguir, são apresentadas as notas relativas ao BO e à execução orçamentária dos restos a
pagar.

1.1 – RECEITAS
No exercício de 2017, as receitas realizadas (arrecadadas) atingiram o montante de R$ 7,005
milhões de um total previsto de R$ 56,25 bilhões, gerando um resultado orçamentário deficitário de
R$ 1,078 bilhão na UPC SE/MEC. A Dotação Fixada da Despesa foi de R$ 2,183 bilhões.
Essa disparidade pode ser justificada pelo fato de que a coluna da Previsão Atualizada da
Receita contém apenas os valores correspondentes às receitas cujos recursos são vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino, a serem repassados às secretarias finalísticas, não se
computando nesta previsão os créditos orçamentários recebidos no decorrer do exercício
correspondentes às despesas fixadas (Dotação Atualizada). Outra justificativa, é a de que os créditos
orçamentários movimentados (recebidos) por qualquer órgão não são mais demonstrados nesse
demonstrativo, face à metodologia de elaboração do BO por “ente” e não por “órgão/UG/UPC”.
Para compreender melhor essa situação, deve-se reportar ao Balanço Financeiro e identificar
que os recursos financeiros (Transferências Financeiras Recebidas – dependentes da execução
orçamentária), registradas do lado dos Ingressos correspondem à contrapartida financeira dos
créditos orçamentários recebidos para empenho da despesa, os quais perfazem o total de R$ 125,844
bilhões. Portanto, o total das disponibilidades financeiras (Receitas Arrecadadas e Transferências
Financeiras Recebidas), no montante de R$ 125,851 bilhões, são suficientes para atender às despesas
empenhadas no exercício, que foram de R$ 1,085 bilhão, gerando ainda um resultado financeiro
positivo no BF.

Quadro – Receitas por Categoria Econômica
R$

CATEGORIA ECONÔMICA
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Total das Receitas

Previsão Atualizada

Realização da Receita

56.248.615.888,00
56.248.615.888,00

7.005.181,30
7.005.181,30

%
Realização
0,01
0,01

%
Composição
0,01
0,01

Fonte: Siafi, 2017.

1.2 – DESPESAS
A despesa pública corresponde ao compromisso de gasto dos recursos públicos, autorizados
pelo Poder Legislativo, com o fim de atender a uma necessidade da coletividade, prevista/fixada no
orçamento.
Pelo quadro adiante, verifica-se que as despesas empenhadas corresponderam a 34,12% do
total da Dotação. As Despesas Correntes apresentaram o maior percentual de execução, com
48,62%, enquanto que as Despesas de Capital, 2,41%.
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Quadro – Despesas por Categoria Econômica
CATEGORIA ECONÔMICA
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total das Despesas

Dotação Atualizada
2.183.801.788,00
999.059.487,00
3.182.861.275,00

Despesas Empenhadas
1.061.791.814,86
24.045.630,76
1.085.837.445,62

R$
% Execução
48,62
2,41
34,12

Fonte: Siafi, 2017.

No próximo quadro, são apresentadas as despesas correntes e de capital executadas por grupo.
Verifica-se que das despesas correntes, o grupo que apresentou o maior percentual de execução foi o de
Pessoal e Encargos Sociais, com 64,41%, seguido do grupo de Outras Despesas Correntes, com 43,16%.
Das despesas de capital, apenas o grupo de Investimentos teve execução no total de R$
24,045 milhões, representando 2,42% do total dos recursos previstos. Essa execução refere-se aos
valores empenhados pelas unidades/secretarias integrantes da UPC – SE/MEC.

Quadro – Despesas Correntes e de Capital por Grupo
GRUPO DESPESA
1 – Pessoal e Enc. Sociais
2 - Juros e Encargos Dívida
3 - Outras Despesas .Correntes
Subtotal Desp. Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras1
6 - Amortização Dívida
Subtotal Desp. Capital
TOTAL

Dotação Atualizada
564.190.220,00
1.408.503,00
1.618.203.065,00
2.183.801.788,00
995.044.399,00
4.015.088,00
999.059.487,00
3.182.861.275,00

Despesas Empenhadas
363.388.956,60
698.402.858,26
1.061.791.814,86
24.045.630,76
24.045.630,76
1.085.837.445,62

R$
% DESP
EMP/DOT
ATUAL
64,41
43,16
48,62
2,42

2,41
34,12

Fonte: Siafi, 2017.

Cabe ressaltar que a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, vinculada à
SE/MEC, é a unidade central responsável pela descentralização e/ou recebimento de recursos
orçamentários e financeiros tanto de órgãos vinculados à própria estrutura do MEC (universidades,
institutos etc.), quanto de outros órgãos da administração pública federal, para a execução de
programas governamentais de interesse do recíproco.
O quadro seguinte apresenta os montantes decorrentes de descentralizações concedidas e
recebidas no âmbito da SE/MEC. Verifica-se que, embora as suas unidades tenham empenhado R$
24,045 milhões do grupo de Investimentos, de um total de R$ 995,044 milhões, a maior parte dos
recursos foi transferida a outros órgãos. O total das descentralizações concedidas, de R$ 1,221
bilhão, superou o total da Dotação Atualizada (R$ 995,044 milhões) em função do recebimento de
recursos pela SE/MEC de outros órgãos, no montante de R$ 637,756 milhões.

Entende-se por Inversões Financeiras as “dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou bens de capital já em
utilização; a títulos financeiros e à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas, inclusive às operações
bancárias ou de seguros”. (http://www.tesouro.gov.br/-/glossario)
1
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Quadro – Descentralizações orçamentárias recebidas e concedidas – SE/MEC
R$
Grupo Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Total Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Total Despesas de Capital
Fonte: Siafi, 2017.

Dotação
Descentralizações Descentralizações
Atualizada
Recebidas
Concedidas
564.190.220,00
371.084.552,00
374.267.318,03
1.408.503,00
1.618.203.065,00 1.524.102.218,32 2.263.951.830,66
2.183.801.788,00 1.895.186.770,32 2.638.219.148,69
995.044.399,00
637.756.204,09 1.221.800.222,76
0,00
0,00
0,00
4.015.088,00
999.059.487,00
637.756.204,09 1.221.800.222,76

Despesas
Empenhadas
374.267.318,03
2.263.951.830,66
2.638.219.148,69
24.045.630,76

24.045.630,76

Ainda sobre a análise das despesas, o quadro adiante apresenta as despesas executadas
(empenhadas) no grupo de Outras Despesas Correntes, por unidade integrante da SE/MEC
(secretarias).
Verifica-se que o maior volume de gastos está concentrado na Subsecretaria de Assuntos
Administrativos – SAA, com 93,42% do total (em 2017). Isso se justifica porque essa unidade é
responsável pela execução centralizada das despesas de todas as unidades e subunidades da
SE/MEC.
Na SESu, que apresenta o segundo maior montante de recursos, a grande maioria das
despesas está relacionada à Bolsa Permanência, que constitui um benefício financeiro concedido
aos estudantes carentes de instituições de ensino superior privadas, beneficiários do Prouni.

Quadro – Outras Despesas Correntes por Unidades Executoras e Subunidades
R$
Unidades integrantes da SE/MEC
150002
150011
150028
152389
150019
150016
152390

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS/MEC
SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR
SECRETARIA DE EDUC.CONT.ALF.E
DIVERSIDADE
SECRETARIA DE ARTIC. C/ OS SISTEMAS DE
ENSINO
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
SECRETARIA DE EDUC.PROFISSIONAL E
TECNOLOGICA
SECRETARIA REG. E SUPERVISAO DA ED.
SUPERIOR

TOTAL
Fonte: Siafi, 2017.

Despesas
Empenhadas
2017

Despesas
Empenhadas
2016

652.457.437,25 624.483.779,69

%
Composição
2017
93,42

41.359.886,40

42.472.475,21

5,92

1.965.236,37

3.952.463,77

0,28

1.021.170,78

1.504.911,52

0,15

720.248,44

593.290,02

0,10

488.090,59

331.547,21

0,07

390.788,43

324.954,90

0,06

698.402.858,26 673.663.422,32

100,00
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1.3 RESTOS A PAGAR
Para elaboração da nota explicativa deste assunto, considerou-se a execução dos Restos a
Pagar Não Processados (RPNP), com o orçamento consignado na LOA para a UPC – SE/MEC,
unidade orçamentária 26101, computando-se também o orçamento (créditos orçamentários)
recebidos de outros órgãos para execução de programas governamentais de interesse mútuo.
No encerramento do exercício de 2016, a inscrição e reinscrição de RPNP totalizou R$
442,997 milhões.
No encerramento do exercício de 2017, a inscrição de despesas na rubrica RPNP,
considerando também os RP Reinscritos, totalizou de R$ 408,219 milhões.
Em relação à inscrição em 31/12/2017, cabe destacar que houve uma redução significativa
de 26,13%, passando de R$ 293,619 milhões em 2016 para R$ 216,910 milhões em 2017. Essa
situação pode ser justificada pelo fato de a SPO/MEC, por iniciativa própria, desde o exercício de
2011, ter feito solicitações às unidades para redução do estoque de restos a pagar, e mais
recentemente, em função de recomendações do TCU.
Em relação às reinscrições provenientes de exercícios anteriores, o aumento no volume de
recursos relativos às despesas inscritas em RPNP, no âmbito da SE/MEC, pode ser justificado, entre
outros fatores, pelo contingente de demanda de recursos orçamentários em função das políticas
educacionais do Governo Federal, conjugado com as excepcionalidades legais relativas à vigência
destas despesas.
De acordo com o artigo 68, § 3º, II, do Decreto 93.872/86, permanecem válidas, após 30 de
junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, os RPNP que se referirem às despesas do
PAC, do Ministério da Saúde, e do Ministério da Educação financiadas com recursos destinados à
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
O total de RPNP inscritos no encerramento do exercício de 2016 e reinscritos, relativos a
exercícios anteriores, no MEC, refere-se a valores excetuados pelo artigo 68, inciso II, do Decreto
nº 93.872/1986.

Quadro – Restos a Pagar Não Processados Inscritos e Reinscritos
R$
RPNP Inscritos e Reinscritos
RPNP inscritos em 31/12 do Exercício Anterior
RPNP inscritos em Exercícios Anteriores
TOTAL
Fonte: Siafi Web, BO e TG.

2017
216.910.986,92
191.308.644,07
408.219.630,99

2016
293.619.161,75
149.377.992,68
442.997.154,43

% Evolução
-26,13
28,07
-7,85

O quadro seguinte demonstra a execução no exercício de 2017, por categoria econômica.
Foram executados (liquidados) 71,30%% do total das despesas inscritas em 2017 e em exercícios
anteriores, na rubrica de RPNP (Correntes e de Capital2).

As Despesas de Capital compreendem aquelas “realizadas com o propósito de formar e/ou adquirir ativos reais,
abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de obras, a compra de instalações, equipamentos, material
2
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Em uma análise mais detalhada, as Despesas de Capital apresentaram o maior percentual de
execução, com 91,52%, enquanto que as despesas Correntes tiveram uma execução de 67,55%.
Embora apresente uma execução menor, em termos percentuais, as Despesas Correntes, tiveram a
maior execução em termos monetários, R$ 129,312 milhões, e as Despesas de Capital, R$ 32,548
milhões.

Quadro – Execução de RPNP em 2017 – por Categoria Econômica
RPNP por
Categoria
Econômica

(1)

(3) = (1) - (2)
Total inscrições
Total inscrições
CANCELADOS
RPNP (-)
RPNP
Cancelados

DESPESAS
365.077.926,54
CORRENTES
DESPESAS DE
43.141.704,45
CAPITAL
TOTAL
408.219.630,99
Fonte: Siafi Web, 2017.

(2)

(4)
LIQUIDADOS

R$
(5) = (4) / (3)
% Exec

173.633.088,87

191.444.837,67

129.312.433,19

67,55

7.576.352,96

35.565.351,49

32.548.332,72

91,52

181.209.441,83

227.010.189,16

161.860.765,91

71,30

Conforme mencionado acima e demonstrado no quadro adiante, a maior parcela do saldo de
RPNP (71,59%), é representada por recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (agrupadas pelo identificador (“Lei Calmon = SIM”), independentemente da fonte de
recursos, não sendo aplicado para estes recursos o cancelamento por decurso do prazo de que trata
o referido decreto.
Cabe ressaltar que o saldo relativo às despesas do PAC, no âmbito do MEC, integra também
o montante referente à manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo identificadas pelo EOF
(RP3) de acordo com os atributos do sistema de extração de dados, o Tesouro Gerencial.

Quadro – RPNP relativos à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

LEI CALMON
NAO
SIM
TOTAL
Fonte: TG, 2017.

(1)

(2)

Total inscrições
RPNP

CANCELADOS

9.470.433,91
398.749.197,08
408.219.630,99

6.523.099,71
174.686.342,12
181.209.441,83

(3) = (1) - (2)
(4)
Total inscrições
RPNP (-)
LIQUIDADOS
Cancelados
2.947.334,20
1.447.334,20
224.062.854,96 160.413.431,71
227.010.189,16 161.860.765,91

R$
(5) = (4) / (3)
% Exec
49,11
71,59
71,30

No quadro abaixo são demonstrados os valores referentes aos cancelamentos de RPNP, no
período de 2010 a 2017. Cabe destacar que o MEC com o intuito de aperfeiçoar a gestão das
obrigações inscritas em restos a pagar, qual seja, reduzir esse estoque, tem envidado esforços perante
as unidades vinculadas quanto à análise da vigência/manutenção de saldo nas contas de Restos a
permanente, títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, bem como as
amortizações de dívida e concessões de empréstimos”. (http://www.tesouro.gov.br/-/glossario)
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Pagar, de forma a evitar a reinscrição sucessiva e desnecessária de empenhos, sem que execução da
despesa (obra/serviços/aquisições) tenha sido iniciada.
Desde 2011, têm sido enviados expedientes, com solicitações para análise e
regularização/cancelamento de saldo alongado nas contas de Restos a Pagar.
No exercício de 2017, houve reiteração de solicitação para análise e baixa, inclusive de
saldos relativos a Pessoal, em referência à orientação da Coordenação-Geral de Programação
Financeira (Cofin/STN), e recomendações do TCU em acórdãos que abordam o assunto.
Pelo quadro abaixo, verifica-se que tem havido um volume significativo de cancelamento de
empenhos inscritos em RPNP, por exercício, reduzindo o estoque dessas obrigações.

Quadro – Cancelamentos de RPNP de 2010 a 2017 – SE/MEC
R$
Exercícos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

TOTAL
29.028.813,29
6.281.316.048,69
112.291.959,80
46.367.381,40
64.485.324,33
5.814.386,61
100.949.041,03
597.004.192,48
7.237.257.147,63

Elaboração própria com base nos dados do SIAFI, 2010-2017.
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2 – NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

2.1. INGRESSOS
De acordo com a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e
despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com
os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.
O quadro seguinte apresenta o somatório dos ingressos ocorridos nos exercícios de 2017 e
2016 na UPC – SE/MEC. Verifica-se que o item que apresentou o maior crescimento, em termos
percentuais, foi de Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, com 16,54%. Em termos monetários,
as Transferências Financeiras Recebidas apresentaram a maior evolução, R$ 6,108 milhões.
Por outro lado, os Recebimentos Extraorçamentários tiveram uma redução de 55,18%,
seguido das Receitas Orçamentárias, com uma queda de 25,07%.
Mesmo com todas essas variações, o total dos Ingressos teve um acréscimo de 4,57%,
passando de R$ 133,071 bilhões para R$ 139,146 bilhões.

Quadro – Composição dos Ingressos
INGRESSOS
2017
Receitas Orçamentárias
7.005.181,30
Transferências Financeiras Recebidas
138.415.729.101,17
Recebimentos Extraorçamentários
97.393.258,73
Saldo do Exercício Anterior: Caixa e Equivalentes de Caixa
626.766.125,74
TOTAL
139.146.893.666,94
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

2016
9.348.902,53
132.307.198.083,28
217.314.314,05
537.826.841,41
133.071.688.141,27

R$ 1,00
AH (%)
-25,07
4,62
-55,18
16,54
4,57

Verifica-se que os itens de maior representatividade monetária registrados no BF se referem
às Transferências Financeiras (Recebidas e Concedidas), no total de R$ 138,415 bilhões e R$
132,307 bilhões, respectivamente.
As Transferências Financeiras Recebidas3 – Resultantes da Execução Orçamentária –, no
total de R$ 125,844 bilhões e R$ 120,137 bilhões, respectivamente, são compostas, em sua grande
maioria, pelas rubricas: a) cota; b) repasse; e c) sub-repasse. Elas representam a disponibilidade
financeira recebida correspondente aos recursos orçamentários decorrentes do recebimento de
créditos orçamentários, da seguinte forma:
a)

Recursos financeiros recebidos pela SPO/MEC do Tesouro Nacional: cota;

b)
Recursos financeiros recebidos pela SE/MEC de universidades, institutos e outros órgãos
não vinculados ao MEC: repasse;
c)

3

Recursos financeiros recebidos pela SE/MEC da SPO/MEC: sub-repasse.

O mesmo raciocínio é aplicado às Transferências Financeiras Concedidas, registradas do lado dos Dispêndios.
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Para compreender melhor as informações relacionadas às transferências financeiras
recebidas e concedidas, devemos nos reportar ao Balanço Orçamentário.
Conforme mencionado nas Notas Explicativas do BO, os créditos (recursos) orçamentários
movimentados pelos órgãos/unidades (recebidos e concedidos) durante o exercício, não são mais
demonstrados na coluna da “Previsão Atualizada” da Receita, mas na coluna das “Despesas
Empenhadas”, à medida que são executados (empenhados). As colunas de "Previsão Inicial” e
“Previsão Atualizada” da Receita contêm apenas os valores correspondentes às receitas próprias
arrecadadas pelos órgãos4 ou aos decorrentes de recursos vinculados a despesas específicas, fundo
ou órgão.

Quadro – Transferências Financeiras Recebidas – Resultantes da execução orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Cota Recebida
Repasse Recebido
Sub-repasse Recebido
Repasse Devolvido
Sub-repasse Devolvido
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

2.017
125.844.446.068,40
123.986.144.841,51
67.175.823,16
1.766.809.955,93
22.754.007,03
1.561.440,77

2.016
120.137.072.045,81
118.503.430.978,37
78.800.598,15
1.539.994.493,88
14.845.975,41
0,00

R$ 1,00
AH (%)
4,75
4,63
-14,75
14,73
53,27
-

As Transferências Financeiras (Recebidas) – Independentes da Execução Orçamentária –
são compostas, em sua grande maioria, pelos recursos recebidos no exercício corrente destinados
ao pagamento de restos a pagar, em que a despesa foi executada (empenhada/liquidada) em
exercícios anteriores.
Verifica-se que foram recebidos recursos financeiros, SE/MEC, para Pagamento de RP, o
montante de R$ 12,562 bilhões, tendo apresentado um pequeno acréscimo de 3,300%.

Quadro –Transferências Financeiras Recebidas – Independentes da execução orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas
Independentes da Execução Orçamentária

2017
12.571.283.032,77

2016
12.170.126.037,47

Transferências Recebidas para Pagamento de RP

12.562.307.815,58

12.161.038.046,89

1.296.722,16
7.678.495,03

2.100.637,64
6.987.352,94

Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

R$ 1,00
AH (%)
3,30
3,30
-38,27
9,89

4

As receitas próprias compreendem as receitas arrecadadas diretamente pelos órgãos decorrentes do seu esforço
institucional. Incluem doações financeiras de diversas origens; prestação de serviços; refeições dos restaurantes
universitários; inscrições em cursos; venda de livros; comercialização de hortifrutigranjeiros; doces, queijos etc.
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2.2 – DISPÊNDIOS
Do grupo do Dispêndios, o item que apresentou o maior crescimento foi o de Caixa e
Equivalentes de Caixa, com 22,05%, seguido das Transferências Financeiras Concedidas, com
4,57%. As Despesas Extraorçamentárias, apresentaram a maior redução, 32,60%, de 2016 para
2017. Essas despesas não são consignadas na LOA, ou seja, sua execução independe de autorização
legislativa. Compreendem, principalmente, as devoluções de recursos referentes a cauções, avais e
fianças retidos pela administração pública decorrentes de contratos firmados.

Quadro – Composição dos Dispêndios
DISPÊNDIOS
Despesas Orçamentárias
Transferências Financeiras Concedidas
Despesas Extraorçamentárias
Saldo para o Exercício Seguinte: Caixa e
Equivalentes de Caixa
TOTAL
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

R$ 1,00
AH (%)
2,18
4,57
-32,60

2017
1.085.837.445,62
137.133.282.247,73
162.823.223,41

2016
1.062.719.614,05
131.140.632.453,30
241.569.948,18

764.950.750,18

626.766.125,74

22,05

354.313.554.243,33

342.891.178.136,21

3,33

As Transferências Financeiras (Concedidas) – Independentes da Execução Orçamentária –
são compostas, em sua grande maioria, pelos recursos concedidos/transferidos pela SE/MEC aos
órgãos e unidades pertencentes à estrutura do MEC destinados ao pagamento de restos a pagar;
como também recursos concedidos a outros órgãos da administração pública, que executem algum
programa do MEC, de interesse mútuo.
Verifica-se que foram transferidos recursos financeiros, pelo MEC a seus órgãos vinculados,
e outros órgãos, para Pagamento de RP, o montante de R$ 15,07 bilhões, tendo apresentado uma
redução de 15,29% de 2016 para 2017.

Quadro –Transferências Financeiras Concedidas Independentes da execução orçamentária
R$ 1,00
AH (%)
3,30

Transferências Financeiras Concedidas
Independentes da Execução Orçamentária

2017
12.571.283.032,77

2016
12.170.126.037,47

Transferências Recebidas para Pagamento de RP

12.562.307.815,58

12.161.038.046,89

Demais Transferências Recebidas

1.296.722,16

2.100.637,64

-38,27

Movimentação de Saldos Patrimoniais
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

7.678.495,03

6.987.352,94

9,89

3,30

2.3 – RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro do exercício de 2017 foi superavitário em R$ 138,184 milhões, com
um acréscimo de 55,37% de 2016 para 2017. Há duas metodologias de cálculo, apresentadas a
seguir. Pela metodologia 1, o resultado financeiro é obtido pela dedução dos dispêndios do total dos
ingressos, não se computando o item de Caixa e Equivalentes de Caixa.
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Quadro – Resultado Financeiro – Metodologia 1
(+) INGRESSOS

2017
138.520.127.541,20

2016
132.533.861.299,86

138.381.942.916,76
138.184.624,44

132.444.922.015,53
88.939.284,33

R$ 1,00
AH (%)
4,52

(-) DISPÊNDIOS
(=) Resultado Financeiro
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

4,48
55,37

Pela metodologia 2, o resultado financeiro é obtido pela dedução do saldo de Caixa e
Equivalentes de Caixa do “exercício anterior” do saldo da mesma conta apurado no exercício
corrente e que se transfere para o “exercício seguinte”.

Quadro – Resultado Financeiro – Metodologia 2
DISPÊNDIOS
(+) Saldo para o Exercício Seguinte: Caixa e
Equivalentes de Caixa
INGRESSOS
(-) Saldo do Exercício Anterior: Caixa e
Equivalentes de Caixa
(=) Resultado Financeiro
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

2017

2016

R$
AH (%)

764.950.750,18

626.766.125,74

22,05

626.766.125,74

537.826.841,41

16,54

138.184.624,44

88.939.284,33

55,37

15

16

17
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3 – NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em função da adoção do princípio da unidade de caixa (Conta Única), a geração líquida de
caixa e equivalentes de caixa da DFC corresponde ao resultado financeiro apurado no BF.
Portanto, no exercício de 2017, a geração líquida de caixa foi positiva de R$ 138,184
milhões, apresentando um crescimento de 55,37%, em relação ao mesmo período de 2016, conforme
quadro abaixo.

Quadro – Geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Saldo Inicial e Final
Resultado Financeiro BF x DFC
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (Ex. Seguinte)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (Ex. Anterior)
GERAÇÃO LÍQUIDA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

R$1,00
2017
2016
AH (%)
764.950.750,18 626.766.125,74 22,05
626.766.125,74 537.826.841,41 16,54
138.184.624,44 88.939.284,33 55,37

Adiante, são apresentadas as atividades geradoras de Caixa e Equivalentes de Caixa.
Verifica-se que as atividades operacionais foram as que mais contribuíram para a geração
superavitária, apresentando um acréscimo de 78,23% de 2016 para 2017, passando de R$ 103,645
milhões para R$ 184,724 milhões.

Quadro – Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa – Atividades
Atividades
Fluxos de Caixa das Atividades das Operações
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Total
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

(a)

2017
184.724.086,96
-46.539.462,52
138.184.624,44

2016
103.645.678,39
-14.706.394,06
88.939.284,33

R$1,00
AH (%)
78,23
216,46
55,37

Atividades Operacionais

As atividades operacionais compreendem as entradas e saídas de caixa, isto é, os ingressos
de recursos decorrentes da arrecadação de receitas orçamentárias e extraorçamentárias e os
desembolsos efetuados tanto para o pagamento de despesas orçamentárias quanto
extraorçamentárias da UPC – SE/MEC.
Dos ingressos, os itens que tiveram a maior contribuição para o resultado superavitário foram
o de Transferências Financeiras Recebidas, com R$ 138,415 bilhões, com um acréscimo de 4,62%
de 2016 para 2017, representando quase 100,00% do total dos ingressos (R$ 138,415 bilhões / R$
138,422 bilhões).
As Transferências Financeiras Recebidas compreendem os recursos financeiros recebidos
pela SE/MEC do Tesouro Nacional, e de outros órgãos da administração pública, para pagamento,
em sua grande maioria, das despesas referentes a Restos a Pagar (extraorçamentários).
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Quadro – Atividades Operacionais – Composição dos Ingressos
ATIVIDADES OPERACIONAIS
INGRESSOS
Receitas Derivadas e Originárias
Receita Patrimonial
Outras Receitas Derivadas e Originárias
Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Demais Recebimentos
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

2017
2016
138.422.950.259,20 132.316.907.586,09
7.005.181,30
9.348.902,53
20.111.706.575,83 19.519.399.436,75
6.881.620,40
9.062.433,20
138.415.945.077,90 132.307.558.683,56
-144.702,87
360.600,28
138.415.729.101,17 132.307.198.083,28
360.679,60
-

R$1,00
AH (%)
4,61
-25,07
3,03
-24,06
4,62
-140,13
4,62
-

Os desembolsos relativos às despesas orçamentárias são apresentados na DFC por função de
governo5, e não por elemento de despesa (categoria de gasto) conforme classificação orçamentária
da Secretaria de Orçamento Federal.
No exercício de 2017, os desembolsos das atividades operacionais referentes às despesas
orçamentárias, totalizaram R$ 659,956 milhões, tendo a função Educação apresentado o valor mais
significativo, no montante de R$ 437,367 milhões, representando 66,27% do total dos desembolsos
orçamentários (Pessoal e Demais Despesas).
Do item relativo às Transferências Financeiras Concedidas, o grupo que apresentou o maior
montante foi o de Outras Transferências Concedidas, com R$ 412,871 milhões. Engloba
transferências a instituições privadas sem fins lucrativos para execução de ações do MEC, como a
TV Escola e transferências ao exterior, como contribuições à UNESCO e a OEI.
Dos desembolsos extraorçamentários, no total de R$ 137,133 bilhões, as Transferências
Financeiras Concedidas foi o item que apresentou o maior montante, R$ 137,133 bilhões, quase 100
% do total.

Quadro – Atividades Operacionais – Composição dos Dispêndios
ATIVIDADES OPERACIONAIS
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
Previdência Social
Educação
Transferências Concedidas
Intergovernamentais
A Estados e/ou Distrito Federal
A Municípios

2017
-138.238.226.172,24
-659.956.182,13
-222.588.698,90
-437.367.483,23
-444.489.425,80
-7.946.802,34
-7.403.923,04
-542.879,30

R$
2016
AH (%)
132.213.261.907,70
4,56
-659.005.446,86
0,14
-214.891.133,73
3,58
-444.114.313,13
-1,52
-412.785.665,79
7,68
-22.382.055,19 -64,49
-21.661.554,77 -65,82
-720.500,42 -24,65

5

A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. Reflete
a competência institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os
respectivos Ministérios. Há situações em que o órgão pode ter mais de uma função típica, considerando-se que suas
competências institucionais podem envolver mais de uma área de despesa. Nesses casos, deve ser selecionada, entre as
competências institucionais, aquela que está mais relacionada com a ação. (Manual Técnico de Orçamento)
SOF/MPDG: http://www.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/mto.
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ATIVIDADES OPERACIONAIS
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos das Operações
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
Transferências de Arrecadação para Outra
Unidade
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

2017
-23.671.602,64
-412.871.020,82
-137.133.780.564,31
-207.949,98
-137.133.282.247,73
-290.366,60

R$
2016
AH (%)
-23.213.591,81
1,97
-367.190.018,79
12,44
131.141.470.795,05
4,57
-326.557,35 -36,32
131.140.632.453,30
4,57
-511.784,40

-43,26

Adiante, são apresentadas as subfunções vinculadas à função Educação. Pela composição, a
subfunção Desenvolvimento Científico apresenta o maior percentual, com 80,01%, seguida do
Ensino Superior, com 9,81%.

Quadro – Subfunções relativas vinculadas à função Educação
Subfunções vinculadas à Função Educação
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
ENSINO SUPERIOR
COMUNICACAO SOCIAL
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
ATENCAO BASICA
EDUCACAO BASICA
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
TOTAL
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

(b)

DEZ/2017
354.010.000,00
43.385.545,04
31.616.353,49
8.090.900,75
3.872.021,20
827.740,47
653.197,53
0,00
442.455.758,48

DEZ/2016
329.500.000,00
58.845.400,55
31.361.380,43
8.249.257,97
4.259.034,83
1.757.884,95
441.170,33
500.000,00
434.914.129,06

R$ 1,00
AV% (2017)
80,01
9,81
7,15
1,83
0,88
0,19
0,15
0,00
100,00

Atividades de Investimento

As atividades de investimento estão relacionadas às receitas e despesas de capital,
distinguindo-se daquelas destinadas à manutenção das atividades administrativas e operacionais dos
órgãos.
As receitas de capital compreendem a constituição de dívidas, a conversão em espécie de
bens e direitos (alienação de bens), reservas, bem como as transferências de capital recebidas.
As despesas de capital, por sua vez, correspondem aquelas realizadas com o propósito de
formar e/ou adquirir ativos reais, abrangendo, entre outras ações, o planejamento e a execução de
obras, a compra de instalações, equipamentos, material permanente e concessões de empréstimos.
(http://www.tesouro.gov.br/-/glossario).
Pela análise do quadro abaixo, verifica-se que não houve Ingressos, apenas desembolsos,
resultando num fluxo deficitário de R$ 46,539 milhões em 2017.
O maior montante dos dispêndios, R$ 38,808 milhões, estão relacionados ao item de Outros
Desembolsos de Investimentos, que estão relacionados, em sua grande maioria, à aquisição de
equipamentos de informática e softwares.
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Quadro – Desembolsos– Atividades de Investimento
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outros Desembolsos de Investimentos
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

2017
-46.539.462,52
0,00
-46.539.462,52
-7.731.218,58
-38.808.243,94

2016
-14.706.394,06
0,00
-14.706.394,06
-8.900.407,10
-5.805.986,96

R$ 1,00
AH (%)
216,46
216,46
-13,14
568,42

O quadro seguinte apresenta a composição dos desembolsos das atividades de investimentos.
De forma geral, houve um incremento de 216,46% nesse item, com destaque para os itens que
apresentaram as maiores evoluções: Aquisição de Softwares, com 1.647,34%, e Aquisição de
Hardwares, com 168,69%.

Quadro – Desembolsos– Atividades de Investimento
Outros Desembolsos de Investimentos
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.
AQUISICAO DE SOFTWARE
COMUNICACAO DE DADOS
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
MOBILIARIO EM GERAL
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
TOTAL
Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

(c)

2017
1.195.915,26
37.612.328,68

2016
3.427.435,56
2.152.551,40
226.000,00

R$ 1,00
AH (%)
-65,11
1647,34
-100,00

212.000,00
92.000,00
1.234.500,00
2.613.250,69
24.999,00
4.712.460,73
11.196,68
14.706.394,06

-100,00
-99,45
168,69
-100,00
-85,24
-100,00
216,46

7.532,40

6.816,83
7.021.426,00
695.443,35
46.539.462,52

Atividades de Financiamento

As atividades de financiamento compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos
e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a
integralização do capital social de empresas dependentes.
Não UPC SE/MEC não há informações sobre esse item.
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4 – NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Créditos a Receber
Os Créditos a Receber do MEC a Curto Prazo perfazem o total de R$ 46.010.384,65. Cabe
destacar que a conta relativa aos Créditos a Receber decorrentes de Falta ou Irregularidade na
Comprovação por Danos ao Patrimônio (11340.00.00), que inclui Diversos Responsáveis e outras,
tiveram seu critério contábil alterado em setembro de 2017 pela STN, para adequação às novas
práticas contábeis estabelecidas pelo MCASP, por caracterizarem um ativo contingente. Dessa
forma, o reconhecimento desse direito no Ativo da unidade passará a ser feito após o julgamento
das contas pelo Tribunal de Contas da União como irregulares, com a imputação do respectivo
débito ao agente público, nos termos na IN TCU nº 71/2012 c/c a Lei nº 8.443/1992. Portanto, os
valores que vinham sendo registrados nessa conta foram desreconhecidos e passaram a ser
registrados em contas de Controle (79730.00.00/89730.00.00), o que não resulta na extinção dos
valores a receber pela SE/MEC. O montante de R$ 38.353.000,58 gerou um impacto negativo no
PL, pelo registro da contrapartida na conta 23711.03.00 (Ajustes de Exercícios Anteriores).
Situação semelhante ocorreu com a conta Adiantamentos de Transferências Voluntárias6
que também teve seu critério contábil alterado em setembro de 2017 pela STN, para adequação às
novas práticas contábeis estabelecidas pelo MCASP, bem como à recomendação do TCU exarada
no Acórdão nº 1320/2017-P.
Por não satisfazerem integralmente os critérios para conhecimento como um ativo, o registro dos
repasses de recursos referentes às Transferências Voluntárias, passará a ser feito em contas de resultado
quando da liquidação da despesa. Portanto, os valores que vinham sendo registrados na conta de ativo
(11341.04.00) foram baixados tendo como contrapartida a conta de 23711.03.00 (Ajustes de Exercícios
Anteriores); O montante de R$ R$ 490.771.348,23 gerou um impacto negativo no PL, pelo registro da
contrapartida na conta 23711.03.00 (Ajustes de Exercícios Anteriores).
No Longo Prazo, merece destaque a conta 12111.03.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A
RECEBER, no total R$ 311.293.832,17, registrado no Balancete da UG 150011/1 (Sesu), proveniente de
exercícios anteriores a 2003.. Os lançamentos efetuados nesta conta, referem-se à transferência de recursos
financeiros da SESu/MEC para a Caixa Econômica Federal para financiamento do antigo Programa de
Crédito Educativo - PCE/CREDUC, institucionalizado pela Lei nº 8.436/1992 e extinto pela MP nº 1.8271/1999. Os detalhes sobre este saldo e as providências adotadas para a regularização estão descrtios no
item: 1) Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e
avaliação e mensuração de ativos e passivos letra e: Ativo Realizável a Longo Prazo.
6

Transferências Voluntárias são os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal e
Municípios em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, cuja
finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum. A Transferência Voluntária é a entrega de recursos
a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=t
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Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com
base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos
a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao
valor recuperável e reavaliação.
Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do
imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios
econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente
como variações patrimoniais diminutivas do período.
Em 31/12//2017, o Imobilizado da Secretaria Executiva do MEC Na apresentou um saldo de
R$ 724,3 milhões. No quadro a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Imobilizado, para
os exercícios de 2017 e 2016.

Quadro – Imobilizado – Composição
31/12/2017
Bens Móveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis
Bens Imóveis
(+) Valor Bruto Contábil
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis
Total

31/12/2016

AH%

120.367.770,64
84.893.570,01
-

112.557.552,06
84.893.570,01
-

6,49
-

689.087.870,87
245.061,09

678.764.510,72
104.742,03

1,50
57,26

724.317.010,41

706.323.750,74

2,48

Bens Móveis
Os Bens Móveis da Secretaria Executiva SE/MEC totalizavam R$ 35,4 milhões e estão
distribuídos em várias contas contábeis conforme detalhado no quadro a seguir.
O item Bens de Informática representa 66% do valor bruto dos Bens Móveis da Secretaria
Executiva SE/MEC e o item Móveis e Utensílios obteve a maior variação positiva (4%) do exercício
2016 para o exercício 2017. Cabe destacar também a variação de 99% apresentada no item Bens
Móveis em Transito, decorrente da doação de bens móveis do MEC, no montante de
R$6.533.135,06, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizada em fevereiro de
2017.

Quadro – Bens Móveis – Composição
BENS MÓVEIS

31/12/2017

31/12/2016

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

10.386.544,77

10.382.427,94

3,97%

Bens de Informática
Móveis e Utensílios

79.569.942,97
16.486.481,74

79.053.352,03
15.784.255,99

65,35%
444,89%

Material Cultural, Educacional e de Comunicação

2.637.840,59

2.583.690,59

209,58%

956.734,86

956.734,86

Veículos

AH(%)

0,00%
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BENS MÓVEIS
Bens Móveis em Andamento
Demais Bens Móveis
Depreciação / Amortização Acumulada
Total

31/12/2017
3.094.194,59
7.236.031,12
-84.893.570,01
35.474.200,63

31/12/2016
3.094.194,59
702.896,06
-84.893.570,01
27.663.982,05

AH(%)
0,00%
92945,96%
0,00%
28,23

Fonte: Tesouro Gerencial.

4.1 – Bens Imóveis
Os Bens Imóveis da Secretaria Executiva SE/MEC em 31/12/2017 totalizavam R$ 689
milhões e estão distribuídos em várias contas contábeis, conforme demonstrado no quadro a seguir.
Os Bens Imóveis em Andamento correspondem a 98% de todos os bens imóveis
reconhecidos contabilmente na Secretaria Executiva SE/MEC, perfazendo o montante de R$ 676,1
milhões em 31/12/2017. Este valor constante da conta contábil 12321.06.01 - Obras em Andamento,
decorre da construção dos Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), projeto implantado por
ocasião do Governo Collor, conforme detalhado no item g.2) Obras em Andamento.

Quadro – Bens Imóveis – Composição
R$
Bens de Uso Especial
Bens Imóveis em Andamento
Demais Bens Imóveis
Depreciação / Amortização Acumulada
Total

31/12/2017
12.960.734,21
676.127.135,29
0,03
(245.061,09)
688.842.809,78

31/12/2016
2.637.375,40
676.127.135,29
0,03
(104.742,03)
678.659.768,69

AH(%)
79,7%
57,3%
1,5%

Fonte: Tesouro Gerencial.

A variação de 79,7% apresentada no item Bens de Uso Especial, resulta em grande de
reavaliações, mudança de classificação de imóveis e desvalorização de imóveis de uso especial
registradas no SPIUNET.

Quadro – Bens de Uso Especial – Composição
R$
Terrenos, Glebas
Imóveis de Uso Educacional
Edifícios
Imóveis Residenciais e Comerciais
Demais Bens Imóveis de Uso Especial
Total

31/12/2017
607.573,12
173.350,00
838.033,23
65.208,32
11.276.570,88
12.960.735,55

31/12/2016
607.573,12
173.350,00
838.033,23
65.208,32
953.210,73
2.637.375,40

AH(%)
1.080%
391%

Fonte: Tesouro Gerencial.
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Intangível
Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade
pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de
aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando
tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham
sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).
Alguns órgãos apontaram para ativos intangíveis gerados internamente sendo reconhecidos
como variação patrimonial diminutiva em que foram incorridos.
Os órgãos que possuem ativos intangíveis com vida útil indefinida, que não são amortizados,
estão providenciando o cumprimento dos requisitos necessários para realização de testes em relação
a perdas por redução ao valor recuperável.
O Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) definiu que o
reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres,
classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável terão
o prazo para implantação desses procedimentos até 31/12/2018, sendo a obrigatoriedade dos registros a
partir de 01/01/2019. Os órgãos do MEC foram questionados em relação aos quesitos de avaliação e
controle dos seus ativos intangíveis e pode-se verificar que ainda há muita dificuldade no gerenciamento
desses ativos, bem como em efetuar testes de impairment, por não haver sistemas de controle adequado
para que os órgãos possam efetivamente cumprir com todas as premissas previstas no PIPCP.

Quadro – Intangível – Composição.
Software com Vida Útil Definida
Software com Vida Útil Indefinida
Marcas Direitos e Patentes - Vida Útil Definida
Marcas Direitos e Patentes – Vida Útil Indefinida
Direito de Uso de Imóvel - Prazo Determinado
Amortização Acumulada
Redução ao Valor Recuperável de Intangível
Total

30/09/2017
264.918.250,33
163.655.355,14
1.427.296,48
1.715.406,91
0,00
(33.618.756,93)
(0,00)
381.557.265,11

31/12/2016
224.302.878,09
95.808.509,02
1.585.731,75
1.460.911,91
57.017,00
(21.360.334,49)
(910,00)
301.853.803,28

R$
AH(%)
18%
71%
-10%
17%
-100%
57%
-100%
26,40%

Fonte: SIAFI, 2016 e 2017.

Em 31/12/2017, A Secretaria Executiva do MEC apresentou um saldo de R$ 106,1 milhões
relacionados a intangível. No quadro a seguir, é apresentada a composição do Subgrupo Intangível,
para os exercícios de 2016 e 2017.

Quadro – Intangível – Composição
Software com Vida Útil Definida
Marcas Direitos e Patentes - Vida Útil Definida
Total

31/12/2017
106.076.106,19
95.209,67
106.171.315,86

R$
31/12/2016
AH(%)
67.067.871,77
58,0%
95.209,67
67.163.081,44
58,0%

Fonte: Tesouro Gerencial.
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No intangível, destaca-se o item Softwares com Vida Útil Definida, que representa 99,8%
do grupo no quarto trimestre de 2017. A Unidade Gestora 150002 – Subsecretaria de Assuntos
Administrativos possui saldo de R$ 104.213.214,59 contabilizado nesta conta, o que é relativo, em
grande parte, a software de banco de dados, sistemas corporativos, tais como Oracle, sistema de
desenvolvimento de sites e portais.

Quadro – Intangível – Composição
31/12/2017
106.076.106,19
95.209,67
106.171.315,86

Software com Vida Útil Definida
Marcas Direitos e Patentes – Vida Útil Definida
Total

R$
31/12/2016
AH(%)
67.067.871,77
58,0%
95.209,67
67.163.081,44
58,0%

Fonte: Tesouro Gerencial.

PASSIVO

Obrigações Contratuais
Em 31/12/2017, a Secretaria Executiva do MEC apresentou um saldo de R$ 288.640.780,77 milhões
relacionados a obrigações contratuais, referente a parcelas de Contratos em Execução no exercício
de 2017 e a serem executadas no próximo exercício. No quadro a seguir, estão segregadas essas
obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Quadro – Obrigações Contratuais – Composição

Aluguéis
Fornecimento de Bens
Serviços
Demais
Total

31/12/2017
25.401,26
7.286.862,72
256.986.140,38
24.342.376,41
288.640.780,77

(R$)
31/12/2016
AH (%)
25.401,26
4.149.049,03
75,0%
259.344.837,02
- 0,9%
45.842.376,41 - 46,0%
309.361.663,72 -6,5%

Fonte: Tesouro Gerencial.

A maioria das obrigações contratuais está relacionada a Contratos de Serviços que
representam 88% do total das obrigações assumidas pela Secretaria Executiva SE/MEC até
31/12/2017. Em seguida, apresenta-se o quadro contendo a relação de órgãos contratantes com os
valores mais expressivos na data base de 31/12/2017.

Quadro – Obrigações Contratuais – Por Órgão Contratante.
UG 150002- Subsecretaria de Assuntos Administrativos/MEC
UG 150019- Secretaria de Educação Básica
UG 150014- Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
UG 150016- Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

31/12/2017
248.353.785,96
26.738.143,60
7.151.590,00
3.337.998,24

(R$)
AV (%)
86,0%
9,0%
2,4%
1,1%
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UG 150028 – Secretaria de Educação. Cont. Alf e Diversidade
UG 150011 – Secretaria de Educação Superior
UG 152009- Diversidade na Universidade
Total

31/12/2017
2.897.386,53
122.684,44
39.192,00
288.640.780,77

AV (%)
1,0%
0,04%
0,01%
100,0%

Fonte: Tesouro Gerencial.

A UG 150002-Subsecretaria de Assuntos Administrativos/MEC é responsável por 86,0% do
total contratado pela Secretaria Executiva do MEC.
No quadro apresentado a seguir, estão relacionados os 06 (seis) contratados com os valores
mais significativos e o saldo a executar, na data base de 31/12/2017.

Quadro – Obrigações Contratuais – Por Contratado
(R$)
Contratado A: 03.447.568/0001- 43Assoc.Instit.de Matemática Pura
Contratado B: 03.508.067/0001-36-Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
Contratado C: 02.196.013/0001-03-Educativa Roquette Pinto
Contratado D: 05.969.672/0001-23 Una Marketing de Eventos LTDA
Contratado E: 19.176.461/0001-48- Instituto Santos Dumont
Contratado F: 56.795.362/0001-70-Damovo do Brasil S.A
Demais Contratos da Secretaria Executiva SE/MEC
Total

31/12/2017
32.500.000,00
27.000.000,00
23.919.407,18
13.882.646,93
10.000.000,00
8.233.514,72
121.684.736,28
237.220.305,11

AV (%)
13,0%
11,0%
10,0%
5,0%
4,0%
3,0%
54,0%
100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial.

Os contratados A, B, C, D, E e F representam 46,0% do total a ser pago, conforme descrição
abaixo:
a)
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada que se refere a um contrato
de gestão –MCTI e IMPA, com a interveniência do MEC.
b)
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa que se refere a contrato de gestão entre MCTI, MEC e
RNP.
c)
Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto: Refere-se à contratação de empresa
especializada para a transmissão, distribuição, exibição, monitoramento, controle, programação e
produção de programas do canal TV escola.
(d)
Una Marketing de Eventos LTDA: Refere-se a planejamento operacional, organização e
infraestrutura de evento.
(e)
Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont: Refere-se a contratos de gestão –
MEC e ISD, com a interveniência da UFRN.
(f)
DAMOVO do Brasil S.A: Referente a manutenção de equipamentos de comutação
telefônica.
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Fornecedores e Contas a Pagar
Em 31/12/2017, a Secretaria Executiva SE/MEC apresentou um saldo de R$ 2,2 milhões
relacionados a Fornecedores e Contas a Pagar, sendo R$ 1,94 milhões referentes a Obrigações a
Curto Prazo.
O quadro abaixo apresenta a evolução da composição de Fornecedores e Contas a Pagar,
segregando essas obrigações entre Fornecedores Nacionais e Estrangeiros e prazo de exigibilidade,
Circulante e Não Circulante.
Verifica-se que a totalidade dos Fornecedores e Contas a Pagar do curto e longo prazos
referem-se aos Fornecedores Nacionais.

Quadro – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição
COMPOSIÇÃO FORNECEDORES
Circulante
Nacionais
Estrangeiros
Não Circulante
Nacionais (Forn Nac+ Contas a Pagar Nac)
Estrangeiros
Total

31/12/2017
1.948.575,28
1.948.575,28
255.387,29
255.387,29
0,00
2.203.962,57

31/12/2016
375.111,86
375.111,86
255.387,29
255.387,29
0,00
630.499,15

(R$)
AH (%)
519%
519%
349%

Fonte: Tesouro Gerencial.

No quadro adiante, estão demonstradas as unidades gestoras com os valores mais
expressivos de Fornecedores e Contas a Pagar na data base de 31/12/2017.

Quadro – Fornecedores e Contas a Pagar - Por UG Contratante
(R$)

UG CONTRATANTE
150002: Subsecretaria de Assuntos Administrativos
150011: Secretaria de Educação Superior
Total

31/12/2017
1.948.575,28
255.387,29
2.203.962,57

AV (%)
87,5%
11,5%
100,0%

Fonte: Tesouro Gerencial.

A UG 150002 – Subsecretaria de Assuntos Administrativos, é responsável por 87,5% do total a
ser pago. No quadro apresentado a seguir, estão relacionados os cinco fornecedores com os valores mais
significativos relativos ao quarto trimestre de 2017, contratados por unidades gestoras vinculados a
Secretaria Executiva SE/MEC. Dentre esses fornecedores, o montante mais expressivo está registrado
na unidade gestora 150002: Subsecretaria de Assuntos Administrativos. Para fins de evidenciação,
foram considerados os fornecedores cujos contratos são superiores a R$ 100.000,00.
Os fornecedores A, B, C, D e E representam 81,0% do total a ser pago, cujos instrumentos
contratuais estão relacionados aos seguintes objetos:
(A) Fornecedor: 01645738/0001-79 – Indra Brasil Soluções e Serviços referente a manutenção,
instalação e desenvolvimento de software.
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(B) Fornecedor: 21246699/0031-60 – Algar Tecnologia e Consultoria S.A referente a serviços de
tecnologia da informação e apoio técnico.
(C) Fornecedor: 61489381/0001-09 – KTK Indústria, Importação, Exportação e comércio de
equipamentos hospitalares LTDA.
(D) Fornecedor: 01645738/0002-50 Indra Brasil Soluções e Serviços referente a manutenção,
instalação e desenvolvimento de software.
(E) Fornecedor: 06090065/0001-51 – PH Serviços e Administração LTDA referente a prestação
de serviços administrativos e locação de mão-de-obra.

Quadro – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor
(R$)
31/12/2017

AV (%)

Fornecedor A: 01645738/0001-79 – Indra Brasil Soluções e Serviços

820.380,82

37,0%

Fornecedor B: 21246699/0031-60 – Algar Tecnologia e Consultoria S.A

424.618,52

19,0%

Fornecedor C: 61489381/0001-09 – KTK Indústria, Importação e Exportação

255.387,29

11,0%

Fornecedor D: 01645738/0002-50- Indra Brasil Soluções e Serviços

177.091,57

8,0%

Fornecedor E: 06090065/0001-51 – PH Serviços e Administração LTDA

139.667,84

6,0%

2.203.962,57

100,0 %

Total
Fonte: Tesouro Gerencial, 2017.
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5 – NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A DVP demonstra as mutações ocorridas no patrimônio da unidade, isto é, evidencia as
alterações resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial
do exercício.

5.1 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Em 2017, a UPC – SE/MEC apresentou um resultado patrimonial positivo de R$ 180,933
milhões, [Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) – Variações Patrimoniais Diminutivas
(VPD)], o que indica um aumento no patrimônio, ou seja, um acréscimo nos bens e direitos da
unidade (constantes do Balanço Patrimonial), já computados os decréscimos (variações patrimoniais
diminutivas), conforme demonstrado no quadro abaixo.

Quadro – Resultado Patrimonial do Exercício de 2017
Variações Patrimoniais Quantitativas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
Resultado Patrimonial de 2017

2017

2016

R$ 1,00
AH %

138.434.156.026,38

132.677.283.656,47

4,34

138.253.222.193,59

132.970.943.631,13

3,97

180.933.832,79

-293.659.974,66

-

Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

Das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), o item que contribuiu significativamente
para o resultado patrimonial positivo do exercício de 2017, foi o de Transferências e Delegações
Recebidas, especialmente as Transferências Intragovernamentais, que apresentou um montante de
R$ 138,415 bilhões. Em termos percentuais, correspondem à 100% do total das VPAs.
Essas transferências estão relacionadas às cotas recebidas, repasses e sub-repasses recebidos
pela SE/MEC, da STN/MF, de órgãos vinculados ao próprio MEC (universidades, institutos etc.),
como também de demais órgãos da administração pública federal pertencentes ao Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social – OFSS; por isso, intragovernamentais.
Esses recursos representam a disponibilidade financeira recebida correspondente à
contrapartida dos recursos (créditos) orçamentários, consignados na LOA, movimentados
(recebidos) no decorrer do exercício; assim como também os recursos recebidos para pagamento de
Restos a Pagar (recursos extraorçamentários).
Para compreender melhor as informações relacionadas às transferências financeiras
recebidas e concedidas, devemos nos reportar ao Balanço Financeiro, que traz o montante referente
cada uma das rubricas acima. Por corresponder à uma VPA, o Balanço Patrimonial e,
consequentemente o resultado patrimonial, foram impactos positivamente em decorrência do
ingresso na conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
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Quadro – Transferências e Delegações Recebidas
R$ 1,00
Variações Patrimoniais Aumentativas
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intragovernamentais
Composição (%)

2017
138.415.808.316,18
138.415.729.101,17
100,00

2016
132.307.204.232,28
132.307.198.083,28
100,00

Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

O quadro adiante apresenta a composição das Transferências Intragovernamentais.

Quadro – Composição das Transferências Intragovernamentais Recebidas
Composição das Transferências
Intragovernamentais
Cota Recebida
Repasse Recebido
Sub-repasse Recebido
Repasse Devolvido
Sub-repasse Devolvido
Transferências Recebidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Recebidas
Movimentação de Saldos Patrimoniais
Total

2017

2016

123.986.144.841,51 118.503.430.978,37
67.175.823,16
78.800.598,15
1.766.809.955,93
1.539.994.493,88
22.754.007,03
14.845.975,41
1.561.440,77
0
12.562.307.815,58 12.161.038.046,89
1.296.722,16
2.100.637,64
7.678.495,03
6.987.352,94
138.415.729.101,17 132.307.198.083,28

R$ 1,00
AV %
(2017)
89,58
0,05
1,28
0,02
0,00
9,08
0,00
0,01
100,00

Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

5.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), o item que apresentou o maior montante
foi o de Transferências e Delegações Concedidas, com destaque para as Transferências
Intragovernamentais Concedidas, que atingiu o volume de R$ 137,133 bilhões.
Essas transferências estão relacionadas às cotas devolvidas à STN/MF, aos repasses e sub-repasses
concedidos pela SE/MEC, tanto aos órgãos/unidades vinculados ao MEC quanto a outros órgãos da
administração pública pertencentes ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS; e representam a
disponibilidade financeira transferida correspondente à contrapartida dos recursos (créditos) orçamentários
consignados na LOA movimentados (concedidos) no decorrer no exercício, incluindo também os recursos
concedidos para pagamento de Restos a Pagar (recursos extraorçamentários).
Em termos percentuais, essas transferências correspondem a quase 100% do total das VPDs,
conforme demonstrado no quadro abaixo.

Quadro – Transferências e Delegações Concedidas
Variações Patrimoniais Diminutivas
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências Intragovernamentais
Composição (%)

2017
137.547.321.161,60
137.133.282.247,73
99,70

R$ 1,00
2016
131.508.187.816,47
131.140.632.453,30
99,72

Fonte: Siafi, 2016 e 2017.
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O quadro adiante apresenta a composição das Transferências Intragovernamentais.

Quadro – Composição das Transferências Intragovernamentais Concedidas
Composição das Transferências
Intragovernamentais
Repasse Concedido
Sub-repasse Concedido
Cota Devolvida
Sub-repasse Devolvido
Transferências Concedidas para Pagamento de RP
Demais Transferências Concedidas
Movimento de Saldos Patrimoniais
Total

2017

2016

122.452.101.214,13 116.251.660.706,10
1.987.726.406,78
1.735.844.891,39
261.081.300,44
182.084.133,30
1.561.440,77
12.422.936.789,52
12958295511
1.151.306,47
3.882.128,63
6.723.789,62
8.865.082,90
137.133.284.264,73 131.140.634.469,30

R$ 1,00
AV %
(2017)
89,29
1,45
0,19
0,00
9,06
0,00
0,00
100,00

Fonte: Siafi, 2016 e 2017.

Cabe ressaltar que, conforme mencionado no item referente a Créditos a Receber tratados
no tópico das Práticas Contábeis Adotadas, diante da necessidade da alteração de critério contábil
de reconhecimento de ativos, e em atendimento ao Acórdão do TCU nº 1320/2017 - P, a CCON/STN
efetuou em setembro, por meio de processo automático, a baixa (desincorporação de ativos) dos
saldos relacionados aos Créditos a Receber decorrentes de Falta ou Irregularidade na Comprovação,
bem como dos valores relativos ao Adiantamento de Transferências Voluntárias registrados a curto
e a longo prazo.
A baixa total dos saldos destas contas atingiu o montante de R$ 529.124.348,41 e teve como
contrapartida o registro diretamente no Patrimônio Líquido da SE/MEC na conta Ajuste de
Exercícios Anteriores do Balanço Patrimonial e não em uma VPD, ou seja, as baixas acima não
transitaram pela conta de resultado da DVP “Desincorporação de Ativos”.
O total registrado nessa conta em 2016 foi decorrente da regularização (pela SPO/MEC) da
Baixa de Recursos Diferidos realizada pela (Cofin/STN) no início de cada exercício.
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2

APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Atividades tem o propósito de apresentar a prestação de contas referente a execução das
ações de publicidade de utilidade pública implementadas pelo Ministério da Educação por intermédio da
Assessoria de Comunicação do Gabinete do Ministro, referente ao exercício de 2017, conforme determina
a IN/TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, IN/TCU nº 72, de 15 de maio de 2013 e Decisão Normativa TCU
n° 161, de 1° de novembro de 2017.

A gestão do contrato de serviços de Publicidade de Utilidade Pública- PUP nº: 64/2013 referente a ação nº 4641
é de responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social – ACS/GM/MEC e a execução orçamentária e
financeira dessa ação é de responsabilidade da Unidade Gestora: 150002 – Subsecretaria de Assuntos
Administrativos da Secretaria Executiva – SAA/SE/MEC, conforme dispõe o art. 2º da Lei 8666/93, processo
de Licitação nº 23123.000285/2012-30.

No item 2.1, apresentamos o Objetivo Geral da Comunicação Social, previstas no Plano Anual de Comunicação
conforme as necessidades de divulgação das campanhas/programas de cada secretaria e/ou fundações e
autarquias.
No item seguinte, 2.2 – Objetivos Específicos, realizamos um descritivo sobre o detalhamento de cada
campanha/programa relacionando a necessidade de comunicação de cada uma delas.
No item 2.3 – Gestão das Ações Executadas, relacionamos individualmente o detalhamento das peças, o
quantitativo e o período de veiculação dos filmes, spots e dos anúncios, bem como o valor investido em cada
uma delas.
No item 2.4.1 – Resultado, destacamos o total da verba investida na ação de publicidade no exercício de 2017,
os contratos utilizados e sua evolução nos últimos três anos.
O item 2.4.2 – Desempenho, que tem por objetivo medir a eficiência e a eficácia das ações de comunicação
mostrou-se os ganhos financeiros em razão da eficiência da gestão e do acordo MEC / ABERT.
Por fim, o Anexo I, contém o Relatório Analítico – Ação 4641 PUP (por item) de todas as ações de publicidade
desenvolvidas, constante neste Relatório de Atividades.
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1 – IDENTIFICAÇÃO
1.1

Nome completo e oficial da entidade responsável pela execução da ação 4641 - PUP
Assessoria de Comunicação Social/GM/MEC.

1.2

Nome completo e oficial da entidade responsável pela execução orçamentária e financeira - Unidade
Gestora (UG)
Subsecretaria de Assuntos Administrativos/SAA/SE/MEC
UG/GESTÃO: 150002/00001.

1.3

Natureza Jurídica.
Órgão da Administração Direta do Poder Executivo.

1.4

Vinculação Ministerial.
Ministério da Educação.

1.5

Norma de finalidade da unidade responsável pela ação 4641 – PUP.
Portaria nº 244 de 18 de março de 1996.

1.6

Endereço.
Esplanada dos Ministérios, Bl. L, 9º andar – Brasília DF
CEP: 70.047-900 Tel:(061) 2022.7500
Endereço da página institucional na internet. www.mec.gov.br/acs

1.7

Tipo de atividade.
Comunicação Social (Publicidade de Utilidade Pública).

1.8

Dirigentes.
Assessor Especial do Ministro de Comunicação Social
Nadia Maria Ferreira de Araújo
Chefe da Assessoria de Comunicação Social
Gilberta Maria Barros De Queiroz
Ordenador de Despesas – SAA/SE/MEC
Josemir Martins da Silva
Coordenador de Publicidade
Aline Matos Barbosa
Fiscal do contrato – PUP (nº 64/2013)
Denilson Ribeiro Teixeira

4

2 – GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

2.1

OBJETIVO GERAL

A Assessoria de Comunicação Social é responsável pela divulgação da imagem, da missão e das
ações e objetivos estratégicos do Ministério, coordenando as campanhas publicitárias, com o objetivo de
divulgar ações, como: Melhoria da Educação Brasileira, Expansão do Ensino Superior, Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), Mediotec, Escola em Tempo Integral, Novo Ensino Médio, Programas do Livro, entre
outras.
O Departamento de Publicidade é o canal de comunicação entre as secretarias e a agência de
publicidade que atende a conta do Ministério da Educação. Além disso, coordena as atividades do departamento,
como as campanhas publicitárias e acompanha a produção de filmes e todo trabalho eletrônico, impresso e mídia
com a agência de publicidade.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Abaixo, relacionamos as principais ações de comunicação executadas pela ACS com a exposição
sumária dos objetivos de cada uma.
2.2.1
Melhoria da Educação Brasileira – O Ministério da Educação tem se empenhado em melhorar a
qualidade da educação em todos os níveis e etapas de ensino, da creche à pós-graduação. Para dar transparência
aos atos praticados pelo MEC. Objetivo da campanha:
 Fomentar as discussões e a participação social de todos os envolvidos, a fim de elaborar
maneiras propícias para discussões sobre as principais ações do MEC em seus diversos segmentos educacionais
(Educação Básica, Educação Profissional e Tecnológica e Ensino Superior).
2.2.2
Expansão do Ensino Superior – O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação,
vem investindo na expansão e reestruturação do acesso ao ensino superior, com o objetivo de promover a
interiorização e a democratização da educação superior no país. As ações de Expansão das Universidades
Federais visam gerar condições para a ampliação do acesso ao ensino superior com a criação de novos campi e
ainda favorecer o acesso e a permanência dos estudantes. Objetivo da campanha:
 Dar conhecimento à população, sobre as ações de expansão da oferta de vagas no ensino
superior e os incrementos realizados na região;
 Oferecer melhores condições de formação, capacitação, promovendo assim o desenvolvimento
econômico e social.
2.2.3
Mediotec – Estudantes do ensino médio das escolas públicas do Brasil terão mais oportunidade
de realizar um curso técnico no contra turno das aulas regulares a partir desse ano de 2017. Isso será possível
através do Mediotec, uma extensão do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec
destinado a ofertar formação técnica e profissional aos estudantes do ensino médio das escolas públicas. A
formação trará ao jovem uma dupla certificação: o estudante conclui tanto o nível médio quanto o nível técnico.
Objetivo da campanha:
 Informar os estudantes, bem como a população em geral a respeito do Mediotec e dos
investimentos que estão sendo feitos na educação.
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2.2.4
Exame Nacional Do Ensino Médio (Enem) – O Governo Federal, por meio do Ministério da
Educação, vem criando, nos últimos anos, ações e programas que visam a democratização do acesso ao ensino
superior e têm como ponto de partida o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. O Sistema de Seleção
Unificada – Sisu é um sistema informatizado, que seleciona candidatos que têm a nota do Enem como única
fase do processo seletivo, sem que o estudante precise fazer o vestibular da instituição. O Programa
Universidade para Todos - Prouni é um programa que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em
instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a
estudantes brasileiros sem diploma de nível superior, conforme as notas obtidas no ENEM e, o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES é um programa destinado a financiar cursos superiores
não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes. Objetivo
da campanha:
 Período de inscrições do Enem 2017;
 Novas regras para o processo Enem 2017;
 Os dias de provas do Enem 2017.
Médicos do Brasil – Realização do Primeiro Ato de credenciamento e autorização dos cursos de
2.2.5
Medicina, para assinatura de atos autorizativos para cursos de graduação em Medicina a serem implantados em
diversos municípios do país. Este ato permitirá a abertura de mais de 2 mil novas vagas em cursos de graduação
em Medicina em diversas instituições de educação superior até o fim de 2018. Objetivo da campanha:
 Informar a sociedade sobre a implantação dos cursos;
 Sobre a abertura das novas vagas.
Escola em Tempo Integral – O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação
2.2.6
Básica, lançou o Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral com
o objetivo de estabelecer uma política de educação em tempo integral. O Programa, instituído em 2016, está
sendo efetivado agora em 2017, visto que, em 2016, os estados aderiram ao programa e indicaram as escolas
que participariam. Esse modelo de escolas em tempo integral apresenta melhor desempenho no Enem, menores
taxas de evasão e reprovação, contribui para uma menor distorção idade-série e nivela o desempenho acadêmico
dos alunos, independentemente do seu nível socioeconômico. Outro fator muito importante a ser considerado é
a meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE), que trata do compromisso de oferecer Educação em tempo
integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da
Educação Básica. Objetivo da campanha:
 Informar a sociedade, que procure as secretarias estaduais de educação, sobre as matrículas para
2018.
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) – é um programa do MEC
2.2.7
destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições privadas.
Desde a sua criação em 1999, o Fies já passou por uma série de inovações com o objetivo de ampliar ainda mais
o acesso da população à educação superior. Hoje, a pontuação do Enem é a chave para as demais “portas de
acesso” ao ensino superior: Sisu, Prouni, Cotas, Ciência Sem Fronteira e Fies. Objetivo da campanha:
 Comunicar aos interessados em contratar o financiamento sobre a abertura de novas vagas;
 Informar aos estudantes que fizeram o Enem as datas de inscrição do programa;
 Informar as variadas formas de democratização do acesso ao ensino superior.
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Novo Ensino Médio – é uma proposta de reformulação da estrutura curricular que contempla
2.2.8
duas grandes mudanças: a flexibilização do currículo escolar de acordo com o interesse do aluno e o aumento
do número de escolas em tempo integral com a ampliação gradual da jornada escolar. O aluno poderá optar por
uma modalidade acadêmica ou por uma de formação técnica e profissional. O principal objetivo dessa iniciativa
é criar uma estrutura inicial para que seja possível ofertar um ensino médio mais atrativo para os jovens, que dê
a eles a liberdade de escolher seus percursos, de acordo com seus projetos de vida. Objetivo da campanha:
 Divulgação desta nova estrutura curricular do Ensino Médio;
 Mobilização da comunidade escolar, assim como a sociedade em geral.
Programas do Livro – o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional
2.2.9
Biblioteca da Escola (PNBE), dos quais o governo federal provê as escolas de educação básica pública com
obras didáticas, pedagógicas e literárias, bem como com outros materiais de apoio à prática educativa, de forma
sistemática, regular e gratuita. As ações dos programas de material didático destinam-se aos alunos e professores
das escolas de educação básica pública, incluindo estudantes de educação de jovens e adultos. Para participar
do PNLD, os dirigentes das redes de ensino municipal, estadual, distrital e das escolas federais encaminham
termo de adesão manifestando seu interesse em receber os materiais do programa e comprometendo-se a
executar as ações do programa conforme a legislação. Objetivo da campanha:
 Explicar os programas para a sociedade e gestores escolares, mostrando sua importância em
âmbito nacional.
Ações Prioritárias do FNDE – visando a melhoria e garantia de uma educação de qualidade a
2.2.10
todos, em especial a educação básica da rede pública, o FNDE se tornou o maior parceiro dos 26 estados, dos
5.565 municípios e do Distrito Federal. Os diversos projetos e programas em execução; e ainda no intuito de
aperfeiçoar a gestão dos programas já tradicionais, como Alimentação Escolar, Biblioteca da Escola, Dinheiro
Direto na Escola, Livro Didático e Transporte Escolar. O FNDE busca consolidar as ações mais recentes e
igualmente impactantes para os cerca de 39 milhões de estudantes em 150 mil escolas públicas: creches pelo
Proinfância e a aquisição de ônibus, lanchas e bicicletas pelo Caminho da Escola. Objetivo da campanha:
 Divulgar as principais ações aos Estados, Municípios e DF e mobilizar gestores e governantes
para uma melhor aplicação, acompanhamento, fiscalização e gestão destas políticas.
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) – contribui diretamente para o
2.2.11
crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e a formação de hábitos saudáveis, através da oferta da
alimentação escolar e de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). O Pnae atende a todos os alunos
matriculados na educação básica do Brasil, da educação infantil ao ensino médio, por meio dos recursos
financeiros transferidos aos estados e municípios, e é referência mundial nas políticas públicas de alimentação
escolar. Objetivo da campanha:
 Informar o programa para a sociedade e gestores escolares, mostrando sua importância de
âmbito nacional.
SISU-PROUNI-FIES – SISU é um sistema informatizado criado pelo Ministério da Educação
2.2.12
que tem como principais objetivos democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior
e selecionar candidatos que têm a nota do Enem como única fase do processo seletivo. O Programa Universidade
para Todos (Prouni), foi criado com a finalidade de conceder bolsas de estudos integrais e parciais (50% da
mensalidade) a estudantes de cursos de graduação em instituições privadas de educação superior. Podem se
candidatarem ao Prouni os candidatos que tenham realizado o Enem do ano imediatamente anterior ao da
realização do processo seletivo e que tenham alcançado média das cinco notas (ciências da natureza e suas
tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, matemática e redação). O Fies, é um programa
destinado a financiar cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes). Objetivo da campanha:
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 Divulgar e informar o prazo de inscrições destes três programas;
 Informar aos estudantes que fizeram o Enem as datas de inscrição nos programas;
 Reforçar, junto à sociedade, as formas de democratização do acesso ao ensino superior.
V Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) – A Conferência
2.2.13
consiste numa importante estratégia de mobilização, sensibilização e formação. Trata-se de um processo no qual
as escolas participam por adesão, possui um caráter articulador e estimula o desenvolvimento de ações de
educação ambiental de forma integrada e interdisciplinar, em conformidade com as orientações expressas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), aprovadas pelo Conselho Nacional de
Educação. Objetivo da campanha:
 Mobilizar a comunidade escolar a participar do debate e estimulá-la a desenvolver práticas de
intervenção direta no meio ambiente e na qualidade de vida da escola e/ou comunidade.
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP - é uma ação
2.2.14
promovida pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação, com realização do Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (Impa) e da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Tem como objetivos
incentivar o ensino de matemática nas escolas, melhorar as competências de ensino-aprendizagem curriculares,
descobrir e premiar novos talentos entre estudantes das escolas públicas e escolas particulares; dos anos finais
do ensino fundamental e de todo o ensino médio. Objetivo da campanha:
 Mobilizar a participação das escolas e dos estudantes interessados;
 Divulgar as fases de realização da olimpíada (Inscrições, chamadas de provas e resultados).
Educação Básica – A Secretaria de Educação Básica zela pela educação infantil, pelo ensino
2.2.15
fundamental e pelo ensino médio. Através de programas como Educação Conectada, Residência Pedagógica e
Mais Alfabetização o governo busca garantir melhores oportunidades para nossos estudantes por meio de uma
educação inovadora. Objetivo da campanha:
 Divulgar programas, políticas e ações criados pelo MEC, no âmbito da Educação Básica, para
toda a população brasileira.
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – consiste em um documento que representa um
2.2.16
avanço por ser parte integrante dos currículos de todas as escolas do país e por trazer um detalhamento claro,
ano a ano, dos conhecimentos e habilidades que todos os alunos têm o direito de aprender. É entendido como o
principal movimento que faltava na política curricular do país. Uma das mais cruciais é o realinhamento que ela
pode provocar em todo o sistema educacional. Ao definir o que todo os alunos devem aprender, a Base Nacional
Comum funcionará como uma espécie de espinha dorsal do sistema. A partir dela é que serão desenvolvidos os
currículos dos cursos de formação dos professores, os materiais didáticos e as avaliações externas, numa
dinâmica bem mais coerente e eficiente para o aprendizado. Objetivo da campanha:
 Mobilizar a participação e engajamento de toda a sociedade e da comunidade escolar: gestores,
professores, organizações educacionais para juntos construírem esse documento.
10º Prêmio Professores do Brasil – visa selecionar e premiar professores das escolas públicas
2.2.17
pela contribuição dada aos avanços da educação básica no País, por meio de experiências pedagógicas bemsucedidas e inovadoras nas diferentes etapas do nível básico. O concurso consiste na seleção das melhores
experiências pedagógicas desenvolvidas (ou em desenvolvimento) por professores das escolas públicas, em
todas as etapas da educação básica e que, comprovadamente, tenham sido ou estejam sendo exitosas no
enfrentamento de situações-problema. Objetivo da campanha:
 Incentivar a participação dos professores;
 Estimular as escolas e professores a participarem com desenvolvimento de projetos que
valorizem experiências pedagógicas inovadoras que enriqueçam o processo educacional.
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2.3

GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

Relacionamos a seguir, os detalhamentos das ações de publicidade de utilidade pública executadas
pela Assessoria de Comunicação deste Ministério, contemplados no Programa de Trabalho sob o nº:
12.131.2109.4641.0001 - Ação: 4641, referente ao exercício de 2017, compreendendo as peças produzidas, o
quantitativo, o período e o meio de veiculação dos filmes, spots e dos anúncios.
2.3.1 Melhoria da Educação Brasileira
Peças:
 Criação, tratamento/manipulação de imagens e produção fundos de palco e banner.
 Utilização das peças: Utilização nacional em mídia digital, mídia alternativa, mídia exterior, internet,
internet acervo, eventos anúncios de jornal e revista, programação visual, material impresso, Dooh.

Peças:
 Criação e produção de 1filme de 60" e 1 spot de
60".
Período de veiculação (Por meio do Acordo
MEC/ABERT): De 26/04/2017 até o envio do
próximo filme.
 Contratação de tecnologia Adserver (banners de
internet) conforme layout da programação de mídia.
 Adserver: Quantidade de impressões rich media:
78.089.452.

 Jornal: Correio, A Tarde, O Tempo, Estado de Minas,
Aqui MG, Jornal do Commercio, Folha de Pernambuco,
Aqui PE, Meia Hora, O Dia e O Estado de São Paulo.
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Peças:
 Rádio (Testemunhal): Transmissão regional. Praça: Recife. Formato: Testemunhal. Rádio: Rádio Jornal.
Número de inserções: 102.
 Televisão (Merchandising): Ação com 60” de duração. Praça: Recife. Emissora: SBT. Programa: O Povo na
TV. Número de inserções: 12.
 Internet: Portais educação e vertical: O Globo, Época, O Dia, Folha de SP, Estadão, O tempo, Estado de Minas,
Correio 24h, Diário de Pernambuco.com, Folha PE, NE10 e Gamned Rede de Conteúdo.
 Período de veiculação de 01/06/2017 a 20/08/2017.
Peças:
 Criação e produção de 504.000 unid.de folder,
Formato Aberto: 30x21cm; formato Fechado:
10x21cm. Tipos de Papel: Couchê fosco.
 Praças: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza,
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São
Paulo.
Peças:
 Criação e produção de 572 Outdoor Social
(Painel).
Praças:
Salvador;
Belém; Recife; Rio de Janeiro e São Paulo.

 Período de veiculação de 15/07/2017 a
31/08/2017.

Criação
e

produção de 148
Painel/Outdoor
–
Mídia Exterior
 Praças:
Bahia,
Paraíba, Pernambuco
e Sergipe.
 Criação e produção de 220 Backbus e
Busdoor.
 Criação e produção de 1.260 Mídia Men.
 Praças: Distrito Federal, Ceará, Pernambuco,
Bahia, Porto Alegre, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo.
 Período de veiculação de 5 a 20/08/2017.
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Peças:
 Criação e produção de 520 Minidoor nas Comunidades
 Praças: Bahia, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
e São Paulo.
 Período de Veiculação: 30/07/2017 a 12/08/2017.

 Revista:
Semanais,
Informativas
Semanais:
Época,
Isto É e Veja;
Mensal: Geral: Rolling Stone; Trimestral: Ventura.
 Período de Veiculação: agosto/2017.
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Peças:
 Realização de Pesquisa Qualitativa: Pesquisa em internet, com coleta e análise de dados, com objetivo de
analisar a repercussão nas redes sociais das campanhas publicitárias do MEC.
 Criação e produção de 8 vídeos de aproximadamente 2 minutos.
 Praça: Nacional.
 Período de Veiculação: para utilização no canal Youtube do MEC.
 Contratação de tecnologia Adserver (banners de internet) conforme
layout da programação de mídia.
Peças:
 Criação e produção de 1.000
unid. cartilhas com orientações
para elaboração de Emendas
Parlamentares.
 Criação e produção de 176 Outdoors.
 Praças: Brasília, Salvador, Fortaleza e Recife, Rio de Janeiro, São Paulo
 Período de veiculação: Início 19/12/2017.

 Criação e Produção de 500.000 folders para distribuição em Mídia Exterior
(MÍDIA MEN).
 Praças: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo
Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza.
 Período de veiculação: Início 20/12/2017.

 Revista:

Segmentos:
Informativas
Semanais
(semanal): Época, Isto É e Veja; Interesse Geral (trimestral):
Ventura; Cultura (semanal): Cine Shopping e Economia e
Negócios (semanal): IstoÉ Dinheiro.
 Período de veiculação: Início 20/12/2017.
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2.3.2

Expansão do Ensino Superior

Peças:
 Criação e produção de 3 filmes de 30" e 3 spots de 30".
 Veículos: Termo de Cooperação MEC/ABERT
 Período de veiculação: 20/10 a 23/11/2017

Peças:
 Criação e produção de anúncios para jornais, revistas e internet.

 Internet: Site: Gamned - Rede de Conteúdo.
 Jornal: Diários: A Tarde, Correio, O Tempo, Jornal do Commercio, Folha de Pernambuco, Tribuna do Paraná,
O Globo, Correio do Povo, O Estado de São Paulo. Gratuitos: Metro e Destak.
 Revista: Veiculação: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Segmento: Economia e Negócios (Época Negócios,
Isto É Dinheiro e Exame); Educação e Ciência (Ensino Superior, Educação, Galileu, Nova Escola e
Superinteressante); Informativas Semanais (Época, Isto É e Veja); Interesse Geral (Ventura) e Cultura (Cine
Shopping).
Período de veiculação de 26/10/2017 a 22/11/2017.

Peças:
 Criação, finalização de Folheto e produção de Manual de Identidade Visual.

.
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2.3.3

Mediotec

Peças:
 Criação e finalização de logomarca e manual de identidade visual.

Peças:
 Criação e produção de 2 vídeos de 1 min e 1 vídeo com aproximadamente
2 min.

Praça: Nacional.
 Período de Veiculação: para utilização no canal Youtube do MEC.

 Internet - Sites Verticais: Diário do Amazonas – Dez Minutos;
Em Tempo Online; Bahia Notícias; Correio 24 Horas; Tribuna da
Bahia; Diário do Nordeste; O Povo Online; Tribuna do Ceará;
Correio Braziliense; Jornal de Brasília; Metrópoles; Estado de
Minas; O Tempo Online; Diário de Pernambuco; Folha PE; JC
Online; Pernambuco.com; Extra Online; O Dia; O Globo; Clic
RBS; Portal O Sul; Estadão; Folha de São Paulo.
 Período de Veiculação de 01/04/2017 a 31/05/2017.
 Revista:

Época, Istoé, Veja, Rolling Stone e Ventura.

 Período de

Veiculação: Abril/2017.

Peças:
 Criação e produção de Painel Estático, Painel
Digital e Outdoor:

Praças: Salvador, Campina Grande, João Pessoa,
Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Recife, Natal e Aracajú.
 Período de Veiculação: Abril/2017.
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2.3.4

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

Peças:
 Criação e produção de 1 filme de 30" e 1 spot de 30”.
 Praças: Nacional.
 Veículos: Termo de Cooperação MEC/ABERT
Período de veiculação de 08 a 19/05/2017.
 Criação e produção de 6 vídeos de aproximadamente 3
minutos - ENEM - CERTIFICADORES.

 Praças: Nacional.
 Veículos: canal Youtube do MEC.


Criação
e
– ENEM – PASSO A

produção de 1 vídeo de aprox. 9 minutos
PASSO.

 Praças: Nacional.
 Veículos:
canal

Youtube do MEC.

 Criação e produção de 1 vídeo de aprox. 4 minutos – ENEM
– LIBRAS.

 Praças: Nacional.
 Veículos: canal Youtube do MEC.

 Criação e
30”.
 Veículos: Termo
Período

de

produção de 1 filme de 30" e 1 spot de
de Cooperação MEC/ABERT.
veiculação de 08 a 19/05/2017.
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 Criação e produção de 2 filmes de 30", 2 spots de 30" e 1 jingle de 30".
 Veículos: Termo de Cooperação MEC/ABERT.
 Período de Veiculação:
“FASE PROVAS 01”: De 28/10/2017 a 04/11/2017

2.3.5

“FASE PROVAS 02”: De 05 a 11/11/2017.

Médicos do Brasil

Peças:
 Criação e finalização de Marca e Manual de Identidade Visual.

 Previsão do Início da Distribuição: 18/08/2017.

2.3.6

Escola em Tempo Integral

Peças:
 Criação e Produção de 1 filme de 30" e 1 spot de 30" - 1 filme de 60" e 1 spot de 60".
 Veículos: Termo de Cooperação MEC/ABERT e canal Youtube do MEC.
Período de veiculação: Out/Nov2017
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2.3.7

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino (FIES)

Peças:
 Criação e produção de 1 filme de 30 e 1 spot de 30”.
 Veículos: TVs educativas e canal Youtube do MEC.
 Período de Veiculação de 18 a 28/07/2017.

Peças:
 Criação e finalização de Marca e Manual de Identidade Visual.
Previsão do Início da Distribuição: 06/09/2017.

2.3.8

Novo Ensino Médio

Peças:
 Criação e produção de 6.000 folders,
Formato Aberto: 42x29,7cm.

 Início da Distribuição: 17/02/2017.

Peças:
 Criação e produção de 2 filmes de 30" e 2 spots de 30".
 Veículos: Acordo MEC/ABERT.
 Período de veiculação de 06/06/2017 a 20/06/2017.
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2.3.9

Programas do Livro

Peças:
 Criação e produção de 1 vídeo de aprox. 5 minutos.

 Praça: Nacional e internacional.
 Veículos: canal Youtube do MEC.
 Período de veiculação: indeterminado.

2.3.10

Ações Prioritárias do FNDE

Peças:
 Criação, finalização e produção de cartilhas: 10.000
exemplares. Formato Aberto: 38x25cm. e 90.000 exemplares.
Formato Aberto: 38x25cm.
Distribuição em 08/02/2017. Utilização nacional.

Peças:
 Criação e produção de 1 vídeo de aprox. 5 min.




Praça: Nacional.
Veículos: canal Youtube do MEC.

 Período de veiculação: Início em 08/02/2017.
Peças:
 Criação e finalização de ilustrações para Identidade Visual e fundo de palco.
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2.3.11

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Peças:
 Criação e produção de 4.000 folders Formato Aberto: 42 x
29,7cm e 70.000 Cartilhas ,
 Distribuição em 15/03/2017.

Peças:
 Criação e produção de 1 vídeo com aprox. 4 minutos.




Praça: Nacional.
Veículos: canal Youtube do MEC.

 Período de veiculação: a partir de 13/03/2017.

2.3.12 V Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA)

Peças:
 Criação e produção de 01Vídeo de 4 Minutos.

 Veículos: canal Youtube do MEC.
 Período de veiculação: Início em 24/11/2017.

2.3.13

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)

Peças:
 Criação e produção de 3 filmes de 30" (1+2 versões), 3 spots de 30".
 Veículos: Termo de Cooperação MEC/ABERT e canal Youtube do MEC.
 Período de veiculação: INSCRIÇÃO: 16 a 31/03/2017.
1ª PROVA: 22/05/2017 a 05/06/2017

2ª PROVA: 01 a 15/09/2017.
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2.3.14 Sisu/Prouni/Fies
Peças:
 Criação e produção de 1 filme de 30" (+ 2 versões - troca
de cartelas/datas) e 3 spots.
 Criação e produção de 2 spots de 30".

 Veículos: Termo de Cooperação MEC/ABERT e canal
Youtube do MEC.
 Período de veiculação:
 SISU/PROUNI/ FIES: 24 a 29/1/2017.
 PROUNI/FIES: 28/01 a 03/02/2017.
 FIES: 04 a 10/02/2017.
Peças:
 Criação e produção de 2 vídeos de aprox. 45".




Praça: Nacional.
Veículos: Termo de Cooperação MEC / ABERT.




 Período de veiculação:
SISU/PROUNI: 29/05/2017 a 01/06/2017.
PROUNI: 02 a 09/06/2017.

Peças:
 Criação e produção de 2 filmes de 30" e 2 spots de 30".
 Criação e Produção de 1 filme de 30\" (+ 2 versões de 30").
 Praça: Nacional.
 Veículos: Termo de Cooperação MEC / ABERT.
 Período de veiculação: Fev/2017 e Jan/2018.
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2.3.15

Educação Básica

Peças:
 Criação e finalização de Logomarca, Manual de Identidade Visual, Fundo de Palco e Painel Lateral.
 Distribuição: 08/05/2017.

2.3.16

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Peças:
 Criação e finalização de Logomarca, Manual de Identidade Visual, Convite e Fundo de Palco
 Distribuição: 31/03/2017.

Peças:
 Criação, finalização e produção de 1.000 unid. Folders, formato aberto: 42x29,7cm e 2.000 unid. de livreto,
formato aberto: 40x24cm.
 Distribuição: 03/04/2017.

Peças:
 Criação e Produção de 1 filme de 30"
 Veículos: Termo de Cooperação MEC/ABERT e canal Youtube do MEC.
 Período de veiculação: Fev/2018.
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2.3.17

10º Prêmio Professores do Brasil

Peças:
 Criação e produção de 1 filme de 30" e 1 Spot de 30” + nova edição “Prorrogação”.

 Veículos: Termo de Cooperação MEC/ABERT e canal Youtube do MEC.
 Período de veiculação de 14 a 25/08/2017 e 29/08/2017 a 04/09/2017 - “Prorrogação”.

2.4

RESULTADO/DESEMPENHO OPERACIONAL – ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

2.4.1 Resultado
A área de publicidade realizou em estratégia, planejamento e execução dos investimentos
previstos no orçamento de 2017 da ação: 4641 – Publicidade de Utilidade Pública (PUP). O valor total investido
foi de R$ 33.705.194,16 (trinta e três milhões, setecentos e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e dezesseis
centavos).
Apresentamos, a seguir, o resultado das ações executadas pela ACS na área de publicidade nos
últimos três anos:
Tabela 1: Resumo de gastos por contrato

Empresa

Nº de
Contrato

Vigência

Escala Comunicação e
Marketing Ltda.

064/2013

23/09/2013
a
22/09/2018

Executado
(R$) 2015

23.117.622,53

Executado
(R$) 2016

32.545.231,64

Executado
(R$) 2017

33.705.194,16

FONTE: SIMEC/PUP – 2015/2016/2017

FONTE: SIMEC/PUP – 2015/2016/2017
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2.4.1.1 Gastos em Publicidade – Categoria
Demonstrativo de gastos de publicidade é dividido em duas grandes categorias:
I.Produção – inclui despesas de publicidade relacionadas a serviços gráficos compreendendo
criação, finalização e impressão de cartazes, folders, cartilhas, folhetos, produção de filmes,
trilhas, cds, direitos autorais, etc.
II.Mídia – inclui despesas de publicidade relacionadas a veiculações realizadas nos meios de
comunicação (jornais, internet, revistas, rádios, tv, outdoor, bustv, etc.).
Tabela 2: Gastos em Publicidade por Categoria
Exercício

Produção (R$)

%

Mídia (R$)

%

TOTAL (R$)

2015

6.009.601,63

26%

17.108.020,90

74%

23.117.622,53

2016

11.472.778,88

35%

21.072.452,76

65%

32.545.231,64

2017

14.559.106,35

43%

19.146.087,81

57%

33.705.194,16

FONTE: SIMEC/PUP –2015/2016/2017

FONTE: SIMEC/PUP – 2015/2016/2017

2.4.1.2 Gastos por Campanha
O Departamento de Publicidade realizou em 2017, várias ações de comunicação (Campanhas
Publicitárias), todas com o objetivo de divulgar as ações e programas de Governo, na área da educação, como:
Melhoria da Educação Brasileira, Expansão do Ensino Superior, Mediotec, Enem, Fies, Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas, Novo Ensino Médio, Base Nacional Comum Curricular, entre outras ações.
Além disso, a coordenação de publicidade do MEC visa mobilizar a comunidade, pais, professores e alunos a
trabalhar pela melhoria da escola e fiscalizar a aplicação dos recursos do PDDE.
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A seguir, relacionamos os totais gastos em cada campanha:
Tabela 3: Gastos por Campanha – 2017
Campanha
MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Valor R$

%

18.731,509,60

55,58%

EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

3.627.384,26

10,76%

MEDIOTEC

2.255.191,76

6,69%

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM)

1.346.218,14

3,99%

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

1.130.099,20

3,35%

FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE)

1.084.769,43

3,22%

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

994.257,95

2,95%

SISU-PROUNI-FIES

940.377,14

2,79%

FUNDO DE FINANC. AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES)

826.182,61

2,45%

NOVO ENSINO MÉDIO

718.094,08

2,13%

PROGRAMAS DO LIVRO

587.926,93

1,74%

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

532.031,99

1,58%

V CONFER. NAC. INFANTOJUVENIL MEIO AMBIENTE (CNIJMA)

517.239,26

1,53%

OLIMPÍADA BRAS. MATEMÁTICA ESCOLAS PÚBLICAS (OBMEP)

360.819,65

1,07%

42.280,08

0,13%

EDUCAÇÃO BÁSICA

6.470,56

0,02%

MÉDICOS DO BRASIL

4.341,52

0,01%

33.705.194,16

100,00%

10º PRÊMIO PROFESSORES DO BRASIL

Total:
FONTE: SIMEC/PUP – 2015/2016/2017
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Origem da Execução da Despesa – PTRES / FONTE – 2017

2.4.1.3

As despesas empenhadas e autorizadas ref. à execução de 2017 na ação 4641 – PUP totalizaram
R$ 33.705.194,16 (trinta e três milhões, setecentos e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e dezesseis
centavos), distribuídos pelas Unidades Orçamentárias: 26101 - Ministério da Educação e 26298 – FNDE.
Tabela 4: Fonte de Recursos – 2017
ESF PTRES

UO

PROGRAMA TRABALHO

FONTE

ND

R$

Provisão
1

086382

26101

12131210946410001

0100000000

339039

20.600.000,00

1

086382

26101

12131210946410001

0112000000

339039

5.205.194,16

Subtotal (Provisão)

25.805.194,16

Destaque
1

087401

26298

12131210946410001

0100915173

339039

7.900.000,00

Subtotal (Destaque)

7.900.000,00

Total da Despesa Empenhada

33.705.194,16

FONTE: SIAFI –Dez/2017

Tabela 5: Execução por Empenho – 2017
Tipo
Publicidade

PUP

Programa Trabalho

Nº Empenho

Valores
Empenhados
R$

Valores
Pagos
R$

Restos a
Pagar NP
R$

12131210946410001

2016NE800151

20.600.000,00

16.619.507,58

3.980.492,42

12131210946410001

2016NE800321

7.900.000,00

7.569.829,24

330.170,76

12131210946410001

2016NE800992

0,00

5.205.194,16

TOTAL
TOTAL EXECUTADO

5.205.194,16
33.705.194,16

24.189.336,82

9.515.857,34

33.705.194,16

FONTE: SIAFI –Dez/2017
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2.4.1.4
I.

Restos a Pagar (RP)
RP – Exercício: 2017

Do total das despesas empenhadas em 2017, 72% (setenta e dois por cento) foram liquidadas e
pagas no exercício e 28% (vinte e oito por cento) foram inscritos na conta Restos a Pagar - Não Processados,
totalizando R$ 9.517.297,34 (nove milhões, quinhentos e dezessete mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta
e quatro centavos), referente a ações de publicidade executadas nos meses de
outubro/novembro/dezembro/2017.

Gráfico 3: Demonstrativo da Liquidação da Despesa – 2017

9.517.297,34

24.189.336,82

PAGO/2017

RPÑP/2017

FONTE: SIAFI –Dez/2017

II.

RP – Exercício: 2016

Foram pagos no exercício de 2017, R$ 7.427.016,67 (sete milhões, quatrocentos e vinte e sete
mil, dezesseis reais e sessenta e sete centavos) referente a despesas de publicidade executadas em 2016 inscritas
em Restos a Pagar/2016.
Permaneceu inscrito em Restos a Pagar referente ao exercício de 2016, um saldo no valor de R$
1.550.052,76, (hum milhão, quinhentos e cinquenta mil, cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos)
referente a serviços de publicidade de veiculação (mídia) de empresas que não comprovaram a realização dos
serviços até a presente data.
Tabela 6: Restos a Pagar 2016

RESTOS A PAGAR

EMPENHO

INSCRIÇÃO RPNP

RPNP PAGO

SALDO
RPNP

2016NE800657

1.600.000,00

49.947,24

1.550.052,76

2016NE800181

2.923.774,30

2.923.774,30

0,00

2016NE800349

13.295,13

13.295,13

0,00

2016NE800651

4.440.000,00

4.440.000,00

0,00

8.977.069,43

7.427.016,67

1.550.052,76

Não processados

Total
FONTE: SIAFI – Dez/2017
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2.4.2 - DESEMPENHO

No exercício de 2017 a Assessoria de Comunicação investiu R$ 33.705.194,16 (trinta e três
milhões, setecentos e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), que representa 97% da
verba prevista para o exercício, no valor previsto de R$ 34.630.000,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e
trinta mil reais), destinada à ação de Publicidade de Utilidade Pública – PUP (nº 4641). O MEC atingiu seu
objetivo de divulgação das ações e dos programas educacionais com eficiência, eficácia e efetividade.
O desempenho da área de publicidade é avaliado principalmente pela avaliação de desempenho
dos programas educacionais vinculados as secretarias, fundações e autarquias fins.
Atingimos o público alvo por intermédio especialmente de produção de filmes e spots, veiculados
por intermédio do Termo de Cooperação MEC/ABERT, que permite a veiculação “gratuita” de publicidade de
utilidade pública nas emissoras de rádio e televisão do país; e ainda pelas mídias veiculadas pagas nos jornais,
revistas, internet e por outros meios de divulgações às escolas e à comunidade em geral.

2.4.2.1 - Eficácia
A execução da ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública foi determinada pela dimensão ao
maior número de pessoas possíveis com o propósito de dar-lhes conhecimento dos Programas de Governo do
MEC. Na área da educação, houve grande participação do público, atingindo um número significativo de
domicílios. Os resultados são importantes em razão do retorno de cada programa e/ou ação. Assim, podemos
concluir a eficácia dos investimentos de publicidade.

Citamos alguns casos para melhor compreensão:
I)

A Melhoria da Educação Brasileira é um compromisso genuíno do MEC de cumprir uma
obrigação elementar da Educação que é melhorar a educação brasileira a qual estabelece um
denominador comum e gera um compromisso para toda a sociedade brasileira. O MEC está se
empenhando em melhorar a qualidade da educação em todos os níveis e etapas de ensino, da creche
à pós-graduação.
Objetivo da campanha é fomentar as discussões e a participação social de todos os envolvidos, a
fim de elaborar maneiras propícias para discussões sobre as principais ações do MEC em seus
diversos segmentos educacionais (Educação Básica, Educação Profissional e Tecnológica e Ensino
Superior).

II)

Expansão do Ensino Superior, o MEC procura distribuir e ampliar a Educação Superior no Brasil,
especialmente com crescimento da oferta de vagas, para alcançar seus objetivos de expansão do
ensino superior, além de novas universidades e ampliação das universidades existentes, prevê a
expansão dos cursos noturnos, a ampliação da mobilidade estudantil, a revisão da estrutura
acadêmica e a diversificação das modalidades de graduação, propondo uma reestruturação não
apenas de ordem quantitativa, mas também qualitativa.
Objetivo da campanha é dar conhecimento à população, sobre as ações de expansão da oferta de
vagas no ensino superior e os incrementos realizados na região e oferecer melhores condições de
formação, capacitação, promovendo assim o desenvolvimento econômico e social.
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III)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mede o desempenho dos estudantes matriculados no
último ano do Ensino Médio e demais egressos deste nível de ensino. Tem a sua utilização como
forma de seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais, além da
proposta de democratizar as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, bem
como possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do Ensino
Médio.
O objetivo da campanha “Enem – Portas de Acesso” é divulgar as formas de acesso ao ensino
superior, que foram democratizadas e proporcionadas por meio do Enem. Entre elas: Sistema de
Cotas, Sisu, ProUni, Fies, Ciência sem Fronteiras e o Sisutec. As peças de divulgação, como filmes,
spots, banners internet informam os períodos de inscrições destas ações.

IV)

O Novo Ensino Médio traz soluções, baseadas em evidências de modelos exitosos no Brasil e no
Mundo. É uma nova estrutura curricular que contempla duas grandes mudanças: a flexibilização do
currículo escolar de acordo com o interesse do aluno e o aumento do número de escolas em tempo
integral com a ampliação gradual da jornada escolar. O aluno poderá optar por uma modalidade
acadêmica ou por uma de formação técnica e profissional. O principal objetivo da iniciativa é criar
a estrutura inicial para que seja possível ofertar um ensino médio mais atrativo para os jovens, que
dê a eles a liberdade de escolher seus percursos, de acordo com seus projetos de vida.
O objetivo da campanha é divulgação da nova estrutura curricular que contempla as significativas
mudanças no Ensino Médio como: a) Conscientizar o público da necessidade de mudar a atual
estrutura do Ensino Médio; b) Orientar como será feita a mudança do atual sistema para o novo; c)
Mobilizar o público para se engajarem na mudança para o Novo Ensino Médio.

V)

A Base Nacional Comum Curricular é um documento que representa um avanço por ser parte
integrante dos currículos de todas as escolas do país e por trazer um detalhamento claro, ano a ano,
dos conhecimentos e habilidades que todos os alunos têm o direito de aprender. É entendido como
o principal movimento que faltava na política curricular do país. É consenso entre especialistas que
adotar uma Base Nacional Comum é o primeiro (grande) passo para promover uma série de
melhorias na educação.
O objetivo da campanha é informar ao público alvo o BNC e buscar o engajamento da sociedade
para, junto com a comunidade escolar, construir esse documento

30

2.4.2.2 - Eficiência
Para o melhor aproveitamento das ações de comunicação, objetivando a eficiência na gestão
pública, foi firmado o Acordo de Cooperação nº 01/2016 com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT que prevê a mídia “gratuita”, para as ações de
comunicação do MEC, o que permitiu uma economia significativa nos custos de veiculação em rádio e televisão.
A título de exemplo, com base no Relatório de Pós Exibição da empresa Globo Comunicação e Participações
S.A. e suas afiliadas, foi veiculado, utilizando o Acordo de Cooperação: MEC & ABERT, no exercício de 2017,
2.264 inserções, gerando uma economia em torno de 475 milhões de reais somente na emissora da TV Globo.
Cabe destacar que além da Globo e suas afiliadas o referido acordo possui mais de 200 emissoras de Tv e em
torno de 3.000 emissoras de rádio no Brasil, ou seja, o Acordo de Cooperação MEC & ABERT proporciona ao
MEC, uma significativa economia à União e é de grande importância nas ações de mídia do órgão para a
divulgação de suas ações e programas.
A seguir as campanhas veiculadas utilizando o Acordo MEC x ABERT
Tabela 7: Campanhas veiculadas - Acordo MEC x ABERT
10 PREMIO PROFESSORES DO BRASIL
ENEM 2017
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
EXPANSAOENSINOSUPERIOR
FIES 2017
MEDIOTEC
MELHORIA DA EDUCACAO BRASILEIRA
NOVO ENSINO MEDIO
OBMEP
SISU PROUNI E FIES

Inserções “gratuitas” utilizando o Acordo MEC x ABERT – Emissora Globo e Filiadas
Tabela 8: RELATÓRIO PÓS EXIBIÇÃO – MEC / GLOBO – 2017
(Exibição Nacional)
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
*Valor Bruto Tabela

Inserções
220
199
230
184
155
222
210
145
160
222
195
122
2.264
-

Valor (R$)
40.191.000,00
38.329.300,00
39.943.800,00
32.059.478,40
38.861.896,57
43.926.820,05
39.192.264,46
49.119.374,60
40.639.923,96
42.788.000,00
36.978.809,52
33.098.922,79
475.129.590,35

Fonte: Globo Comunicação e Participações S.A.
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2.4.2.3 - Efetividade
O esforço de comunicação das campanhas de utilidade pública realizadas pode ser atestado pela
estimativa de números de domicílios atingidos em cada campanha, que foi muito significativo em 2017.
As campanhas de publicidade de utilidade pública são planejadas para atender o maior número
de pessoas possível e de forma mais rápida. Para tal utilizou-se especialmente a mídia, paga e gratuita, em
diferentes veículos de comunicação como rádio, televisão, internet, revistas, jornais, bustv, outdoor, etc. O
Ministério da Educação possui um Acordo de Cooperação nº 01/2016 firmado com a Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT que tem por objeto a reserva de espaço para divulgação, de forma
gratuita, de mensagens de utilidade pública e relacionadas a alfabetização, educação básica, educação
profissional e tecnológica, educação superior, educação especial e outras matérias de exclusivo interesse da
educação nacional. Desta forma, utilizou-se o Acordo de Cooperação MEC/ABERT, veiculando vários filmes
60” e 30” e spots de 60” e 30”, durante todos os meses do exercício. Para complementar e reforçar o atingimento
do objetivo em cada campanha, utilizou-se ainda de veiculação de vários anúncios com inserções em jornais,
revistas, internet, bustv, outdoor, entre outros.
Esses esforços possibilitaram que o público alvo fosse atingido em grande escala com o maior
impacto e com resultados efetivos, garantindo a sociedade brasileira o conhecimento e a participação efetiva
nas ações e programas voltados para a melhoria da educação.

Brasília, 30 de janeiro de 2018.

Gilberta Maria Barros De Queiroz
Chefe da Assessoria de Comunicação Social
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ANEXO - I
Relatório Analítico
Ação 4641 – PUP (por item)
Programa de Trabalho: 12 131 2109 4641 0001 – Publicidade de Utilidade Pública
Exercício: 2017
Fatura
Agência

Ordem
Bancária

4.828,38

420

800613

148.804,16

420

800613

4.466,26

420

800613

Gravação de 3 trilhas de filme de 30\" + gravação de 3 spot de
30\" - SISU/PROUNI/FIES.

37.027,30

420

800613

MEDIOTEC

Criação do roteiro de 2 filmes de 30\" e 2 spot de 60\" MEDIOTEC.

7.269,63

497

800746

635.477,37

497

800746

4.466,26

497

800746

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição

2017/002.1

23000002171201725

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

SISU-PROUNI-FIES

Criação do roteiro de 1 filme de 30\" (+ 2 versões-troca de
cartelas/datas) e de 3 spots - SISU/PROUNI/FIES.

SISU-PROUNI-FIES

Produção de 1 filme de 30\" + 2 versões e de 66 cópias nos
formatos beta analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD)
em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG,
AVI, MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) SISU/PROUNI/FIES.

SISU-PROUNI-FIES

Recolhimento de taxa Ancine - SISU/PROUNI/FIES.

SISU-PROUNI-FIES

CASA DE ARTES E
SOLUCOES
ALTERNATIVAS LTDA

Valor (R$)

2017/002.2

23000002171201725

2017/002.3

23000002171201725

2017/002.4

23000002171201725

2017/003.1

23000002628201700

2017/003.2

23000002628201700

CASINHA
PRODUCOES EIRELI ME

MEDIOTEC

Produção de 2 filme de 30\" + 44 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - MEDIOTEC.

2017/003.3

23000002628201700

CASINHA
PRODUCOES EIRELI ME

MEDIOTEC

Recolhimento de 1 taxa Ancine - MEDIOTEC.

2017/003.4

23000002628201700

FC COMUNICACAO
LTDA - ME

MEDIOTEC

Gravação de 2 trilhas para 2 filmes de 30\" + gravação de 2
spots de 30\" - MEDIOTEC.

30.847,00

497

800746

2017/025.1

23000002659201752

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

ENEM

Criação do roteiro de 1 filme de 30\" e 1 spot de 30\" - ENEM
2017.

3.943,77

1220

802445

2017/025.2

23000002659201752

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

ENEM

Produção de 1 filme de 30\" + 22 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - ENEM 2017.

430.859,28

1220

802445

2017/025.3

23000002659201752

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

ENEM

Recolhimento da taxa Ancine - ENEM 2017.

4.466,26

1220

802445

2017/025.4

23000002659201752

ENEM

Gravação da trilha de 1 filme e 1 spot de 30\" - ENEM 2017.

19.075,00

1220

802445

2017/051.1

23000005966201795

2017/051.2

23000005966201795

2017/051.3

23000005966201795

2017/018.1

23000011275201721

2017/031.1

23000012816201738

2017/043.1

23000019231201749

2017/043.2

23000019231201749

2017/043.3

23000019231201749

2017/043.4

23000019231201749

2017/034.1

23000020478201716

CASA DE ARTES E
SOLUCOES
ALTERNATIVAS LTDA
AUDIOTECH
PRODUCAO DE
AUDIO LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

TECHNOLOGICA
AUDIO PRODUTORA
LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

10º PRÊMIO
PROFESSORES
DO BRASIL

Criação do roteiro de 1 Filme de 30\" - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

3.296,26

1764

804488

VANILLA
PRODUCOES DE
FILMES LTDA. - EPP

10º PRÊMIO
PROFESSORES
DO BRASIL

EDIÇÃO de 1 Filme de 30\" (com imagens cedidas pela TV
ESCOLA) + 22 cópias nos formatos beta analógica, XDCAM,
DVD player, CD (HD e SD) em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links
(HD e SD) em MOV, MPEG, AVI, MP4 e 1 link digital MXF (via
Adstream) - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

8.756,78

1764

804488

VANILLA
PRODUCOES DE
FILMES LTDA. - EPP
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

10º PRÊMIO
PROFESSORES
DO BRASIL

Recolhimento de 1 taxa ANCINE - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

4.466,26

1764

804488

BNCC

Criação e finalização de logomarca - Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).

2.581,80

928

801787

EDUCAÇÃO
BÁSICA

Criação e finalização de logomarca e manual de identidade
visual - Novo Mais Educação.

4.341,52

1232

802553

FIES

Criação do roteiro de 1 filme de 30\" e 1 spot de 30\" - FIES
2017.

3.943,77

1671

804213

FIES

Produção de 1 filme de 30\" + 22 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - FIES 2017.

155.361,78

1671

804213

FIES

Recolhimento de taxa Ancine - FIES 2017

4.466,26

1671

804213

FIES

Gravação de 1 trilha de filme de 30\" + gravação de 1 spot de
30\" - FIES 2017.

21.364,01

1671

804213

1.295,02

1309

803016

VANILLA
PRODUCOES DE
FILMES LTDA. - EPP
VANILLA
PRODUCOES DE
FILMES LTDA. - EPP
ESTUDIOARTE
PRODUCAO MUSICAL
LTDA ME
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

SISU-PROUNI-FIES

Criação do roteiro de 2 spots de 30\" - SISU/PROUNI.
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/034.2

23000020478201716

M.C.STUDIO LTDA.

SISU-PROUNI-FIES

2017/052.1

23000031305201715

2017/052.2

23000031305201715

2017/054.1

23000031347201756

2017/054.2

23000031347201756

2017/107.1

23000032053201741

2017/107.2

23000032053201741

2017/107.3

23000032053201741

2017/107.4

23000032053201741

2017/107.5

23000032053201741

2017/107.6

23000032053201741

2017/064.1

23000034317201700

2017/064.2

23000034317201700

2017/064.3
2017/064.4

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

Descrição
Gravação de 2 spots de 30\" - SISU/PROUNI.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

10.137,00

1309

803016

Valor (R$)

MÉDICOS DO
BRASIL

Criação de Marca e Manual de Identidade Visual - MÉDICOS
DO BRASIL.

3.297,81

1708

804364

MÉDICOS DO
BRASIL

Finalização de Marca e Manual de Identidade Visual MÉDICOS DO BRASIL.

1.043,71

1708

804364

PROGRAMAS DO
LIVRO

Criação do roteiro de 1 vídeo de aproximadamente 5 minutos PROGRAMAS DO LIVRO.

3.958,26

1921

805023

AB2 COMUNICAO E
MARKETING LTDA

PROGRAMAS DO
LIVRO

Produção de 1 vídeo de aproximadamente 5 minutos, produção
de 1 trilha e 5 cópias - PROGRAMAS DO LIVRO.

499.220,00

1921

805023

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP
STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP
STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP
STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP
STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP
STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Veiculação de Painel Rodoviário no município de Salgueiro/PE.
Quantidade: 10. Período: 25/08 a 25/09/2017 - Expansão das
Universidades Federais.
Veiculação de Painel Rodoviário no município de Salgueiro/PE.
Quantidade: 10. Período: 25/09 a 25/10/2017 - Expansão das
Universidades Federais.
Veiculação de Painel Rodoviário no município de Salgueiro/PE.
Quantidade: 10. Período: 25/10 a 25/11/2017 - Expansão das
Universidades Federais.
Veiculação de Painel Rodoviário no município de Salgueiro/PE.
Quantidade: 10. Período: 25/11 a 25/12/2017 - Expansão das
Universidades Federais.
Veiculação de Painel Rodoviário no município de Salgueiro/PE.
Quantidade: 10. Período: 25/12 a 25/01/2018 - Expansão das
Universidades Federais.
Veiculação de Painel Rodoviário no município de Salgueiro/PE.
Quantidade: 10. Período: 25/01 a 31/01/2018 - Expansão das
Universidades Federais.

42.750,00

2198

805494

42.750,00

2287

805744

42.750,00

2688

806503

42.750,00

2752

RPÑP

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

Criação do roteiro de 1 filmes de 30\" e 1 spot de 30\" - ESCOLA
EM TEMPO INTEGRAL.

3.943,77

2117

805299

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

Produção de 1 filme de 30\" + 21 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL.

398.431,78

2117

805299

23000034317201700

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

Recolhimento de 1 taxa Ancine - ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL.

4.466,26

2117

805299

23000034317201700

M.C.STUDIO LTDA.

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

Gravação de 1 trilha de filme de 30\" e gravação de 1 spot de
30\" - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.

24.852,00

2117

805299

703,03

2683

806488

492,1

2683

806488

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

42.750,00

RPÑP

42.750,00

RPÑP

EDUCAÇÃO
BÁSICA

Criação de um Fundo de Palco - Educação Básica.

EDUCAÇÃO
BÁSICA

Finalização de um Fundo de Palco - Educação Básica.

EDUCAÇÃO
BÁSICA

Criação de um Painel Lateral - Educação Básica.

226,25

2683

806488

EDUCAÇÃO
BÁSICA

Finalização de um Painel Lateral - Educação Básica.

707,66

2683

806488

Criação do roteiro de 3 filmes de 30\" e 3 spots de 30\" - OBMEP.

4.828,38

693

801166

OBMEP

Produção de 1 filme de 30\" (2 versões de 30\") + 66 cópias nos
formatos beta analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD)
em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG,
AVI, MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - OBMEP.

306.835,01

693

801166

VANILLA
PRODUCOES DE
FILMES LTDA. - EPP

OBMEP

Recolhimento de 1 taxa Ancine - OBMEP.

4.466,26

693

801166

23123000412201713

AUDIOTECH
PRODUCAO DE
AUDIO LTDA

OBMEP

Gravação de 3 trilhas e 3 spots de 30\" - OBMEP.

44.690,00

693

801166

23123000591201781

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

MEDIOTEC

4.001,41

502

800748

18.610,05

498

800747

36.951,00

498

800747

2017/078.1

23000047249201731

2017/078.2

23000047249201731

2017/078.3

23000047249201731

2017/078.4

23000047249201731

2017/005.1

23123000412201713

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

OBMEP

2017/005.2

23123000412201713

VANILLA
PRODUCOES DE
FILMES LTDA. - EPP

2017/005.3

23123000412201713

2017/005.4

2017/004.1

2017/006.1

23123000747201723

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

FUNDO NAC. DE
DESENV. DA
EDUCAÇÃO - FNDE

2017/006.2

23123000747201723

GRAFICA E EDITORA
MOVIMENTO LTDA

FUNDO NAC. DE
DESENV. DA
EDUCAÇÃO - FNDE

Criação e finalização de logomarca e de manual de identidade
visual - MedioTec.
Criação e finalização de CARTILHA. Quantidade: 10.000
exemplares. Formato Fechado: 19x25cm. Tipos de Papéis da
Capa: Couchê fosco 210g. Tipos de Papéis do Miolo: Couchê
fosco 115g. Gramaturas Capa: 210g. Gramaturas Miolo: 115g.
Número de Páginas: 32 com capa. Dobras: 1 dobra. Cores
Capa: 4/4. Cores miolo: 4/4. Acabamentos: Laminação BOPP
brilho frente (capa) lombada canoa; grampeada (2 grampos). Campanha: Ações Prioritárias do FNDE.
Produção de CARTILHA. Quantidade: 10.000 exemplares..
Formato Fechado: 19x25cm. Tipos de Papéis da Capa: Couchê
fosco 210g. Tipos de Papéis do Miolo: Couchê fosco 115g.
Gramaturas Capa: 210g. Gramaturas Miolo: 115g. Número de
Páginas: 32 com capa. Dobras: 1 dobra. Cores Capa: 4/4. Cores
miolo: 4/4. Acabamentos: Laminação BOPP brilho frente (capa)
lombada canoa; grampeada (2 grampos). - Campanha: Ações
Prioritárias do FNDE.
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

312.939,00

730

801282

3.966,96

552

801215

2.201,80

552

801215

10.944,51

896

801749

129.165,00

896

801749

3.896,75

770

801387

Valor (R$)

2017/007.1

23123000944201742

GRAFICA SANTA
MARTA LTDA

FUNDO NAC. DE
DESENV. DA
EDUCAÇÃO - FNDE

Produção de CARTILHA. Quantidade: 90.000 exemplares.
Formato Fechado: 19x25cm. Tipos de Papéis da Capa: Couchê
fosco 210g. Tipos de Papéis do Miolo: Couchê fosco 115g.
Gramaturas Capa: 210g. Gramaturas Miolo: 115g. Número de
Páginas: 32 com capa. Dobras: 1 dobra. Cores Capa: 4/4. Cores
miolo: 4/4. Acabamentos: Laminação BOPP brilho frente (capa)
lombada canoa; grampeada (2 grampos). - Campanha: Ações
Prioritárias do FNDE.

2017/008.1

23123000979201781

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

NOVO ENSINO
MÉDIO

Criação e finalização de folder. Quantidade: 1.000 unidades Novo Ensino Médio.

2017/008.2

23123000979201781

LEONARDO CUNHA
NEVES EIRELI - EPP

NOVO ENSINO
MÉDIO

2017/009.1

23123001238201718

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

MEDIOTEC

2017/009.2

23123001238201718

100% MP
CONSULTORIA E
PRODUTORA EIRELI EPP

MEDIOTEC

2017/011.1

23123001292201763

FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

NOVO ENSINO
MÉDIO

2017/010.1

23123001321201797

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

FUNDO NAC. DE
DESENV. DA
EDUCAÇÃO - FNDE

Criação do roteiro de 1 vídeo de aproximadamente 5 minutos Ações Prioritárias do FNDE.

3.958,26

1255

802660

2017/010.2

23123001321201797

LUZ, CAMERA, AQUI,
LOCACAO LTDA - ME

FUNDO NAC. DE
DESENV. DA
EDUCAÇÃO - FNDE

Produção de 1 vídeo e 1 trilha de aproximadamente 5 minutos
+ 5 cópias (sendo 3 links em HD nos formatos MOV, MPEG,
AVI) e 2 CDs em FRAME- Ações Prioritárias do FNDE.

709.807,99

1255

802660

2017/012.1

23123001588201784

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

PNAE

Criação do roteiro de 1 vídeo com aproximadamente 4 minutos
- Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

3.958,26

924

801786

2017/012.2

23123001588201784

AB2 COMUNICAO E
MARKETING LTDA

PNAE

Produção de 1 vídeo com aproximadamente 4 minutos (+ 2
versões), produção de 3 trilhas e gravação de 15 cópias nos
formatos CD (HD e SD) em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD)
em MOV, MPEG, AVI, MP4 - Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).

555.573,00

924

801786

2017/015.1

23123001729201769

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

PNAE

Criação e finalização de folder. Quantidade: 3.000 unidades Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

4.304,13

877

801510

2017/015.2

23123001729201769

ATHALAIA GRAFICA E
EDITORA LTDA

PNAE

Produção de folder. Quantidade: 3.000 unidades. Número de
páginas: 56. Local de Entrega: Brasília - Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).

6.474,60

877

801510

2017/014.1

23123001731201738

LEONARDO CUNHA
NEVES EIRELI - EPP

NOVO ENSINO
MÉDIO

Produção de folder. Quantidade: 5.000 unidades. Número de
páginas: 6. Local de Entrega: Brasília - Novo Ensino Médio.

10.791,00

799

801503

2017/016.1

23123001804201791

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

PNAE

Criação e finalização de layout para folder. Quantidade: 1.000
unidades - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

2.152,05

876

801509

2017/016.2

23123001804201791

ATHALAIA GRAFICA E
EDITORA LTDA

PNAE

Produção de folder. Quantidade: 1.000 unidades - Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

2.190,90

876

801509

2017/019.1

23123002257201761

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

BNCC

4.304,13

1185

802425

2017/019.2

23123002257201761

GRAFICA E EDITORA
MOVIMENTO LTDA

BNCC

1.231,70

1185

802425

2017/021.1

23123002380201782

2017/021.2

23123002380201782

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

Produção de folder. Quantidade: 1.000.; formato Fechado:
14x29,7cm. Tipos de papeis do Miolo: Couchê Fosco.
Gramaturas da Capa: Não. Gramaturas do Miolo: 170g. Número
de páginas: 6. Dobras: 2 dobras. Cores da Capa: Não. Cores do
Miolo: 4/4. Acabamentos: Laminação BOPP brilho frente e
verso, refile, vinco/dobras 2 - Novo Ensino Médio.
Criação do roteiro de 2 vídeos de 1 min e 1 vídeo com
aproximadamente 2 min e 2 trilhas de 1 min e 1 trilha com
aproximadamente 2 min - MEDIOTEC.
Gravação de 2 vídeos de 1 min e 1 vídeo com aproximadamente
2 min e de 2 trilhas de 1 min e 1 trilha com aproximadamente 2
min + 15 cópias (sendo 9 links em HD nos formatos MOV,
MPEG, AVI, MP4 e 6 CDs nos formatos CD em FRAME e MP4)
- MEDIOTEC.
Produção/confecção de 3 fundos de palco (sendo 1 no formato
central - 8x2,5m e 2 no formato lateral - 1,5x2,5m) - Novo Ensino
Médio.

Criação e finalização de folder. Quantidade: 1.000. Formato
Aberto: 42x29,7cm; formato Fechado: 14x29,7cm. Número de
páginas: 6. Dobras: 2 dobras - Base Nacional Comum
Curricular.
Produção de folder. Quantidade: 1.000. Formato Aberto:
42x29,7cm; formato Fechado: 14x29,7cm. Número de páginas:
6. Dobras: 2 dobras - Base Nacional Comum Curricular.

BNCC

Criação de um fundo de palco, um banner e um convite digital Base Nacional Comum Curricular.

2.774,06

977

801961

BNCC

Finalização de um fundo de palco e um banner - Base Nacional
Comum Curricular.

789,95

977

801961

15.549,15

1238

802831

9.538,14

1184

802428

19.118,75

1233

803418

22.287,00

1211

802430

17.100,01

1244

803162

2017/102.1

23123002415201783

EDITORA ANA CASSIA
LTDA

MEDIOTEC

2017/102.10

23123002415201783

EDITORA JORNAL DE
BRASILIA LTDA

MEDIOTEC

2017/102.11

23123002415201783

METROPOLES MIDIA
E COMUNICACAO
LTDA - EPP

MEDIOTEC

2017/102.12

23123002415201783

SA ESTADO DE
MINAS

MEDIOTEC

2017/102.13

23123002415201783

SEMPRE EDITORA
LTDA

MEDIOTEC

Veiculação de anúncio no site vertical Diário do Amazonas –
Dez Minutos. Praça: Manaus/AM. Período: 10 a 30/04/2017.
Formato: Superbanner. Quantidade de impressões: 460.000 MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Jornal de Brasília. Praça:
Brasília/DF. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Arroba banner.
Quantidade de impressões: 800.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Metrópoles. Praça:
Brasília/DF. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Retângulo.
Quantidade de impressões: 500.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Estado de Minas. Praça:
Belo Horizonte/MG. Período: 10 a 30/04/2017. Formato:
Leaderboard -Retângulo. Quantidade de impressões: 1.000.000
- MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical O Tempo Online. Praça:
Belo Horizonte/MG. Período: 10 a 30/04/2017. Formatos:
Superbanner. Quantidade de impressões: 480.000
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/102.14

23123002415201783

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MEDIOTEC

2017/102.15

23123002415201783

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MEDIOTEC

2017/102.16

23123002415201783

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

MEDIOTEC

2017/102.17

23123002415201783

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MEDIOTEC

2017/102.18

23123002415201783

INFOGLOBO
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S.A.

MEDIOTEC

2017/102.19

23123002415201783

EDITORA O DIA S/A

MEDIOTEC

2017/102.2

23123002415201783

2017/102.20

23123002415201783

2017/102.21

23123002415201783

RBS - ZERO HORA
EDITORA
JORNALISTICA S.A.

MEDIOTEC

2017/102.22

23123002415201783

PAMPA
COMUNICACAO LTDA

MEDIOTEC

2017/102.23

23123002415201783

S/A O ESTADO DE
S.PAULO

MEDIOTEC

2017/102.24

23123002415201783

EMPRESA FOLHA DA
MANHA S.A.

MEDIOTEC

2017/102.3

23123002415201783

S2R COMUNICACAO
LTDA EPP

MEDIOTEC

2017/102.4

23123002415201783

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

MEDIOTEC

2017/102.5

23123002415201783

SITE - EDITORA S/A

MEDIOTEC

2017/102.6

23123002415201783

EDITORA VERDES
MARES LTDA

MEDIOTEC

2017/102.7

23123002415201783

COMPANHIA DE
COMUNICACAO E
INFORMACAO

MEDIOTEC

2017/102.8

23123002415201783

JANGADEIRO
PORTAL DE
INTERNET LTDA

MEDIOTEC

2017/102.9

23123002415201783

SA CORREIO
BRAZILIENSE

MEDIOTEC

2017/101.1

23123002475201704

EDITORA GLOBO S/A

MEDIOTEC

2017/101.10

23123002475201704

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MEDIOTEC

2017/101.11

23123002475201704

COMPASSO
COMUNICACAO E
MARKETING LTDA

MEDIOTEC

2017/101.12

23123002475201704

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MEDIOTEC

2017/101.13

23123002475201704

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MEDIOTEC

2017/101.14

23123002475201704

LOCOMOTIVA
COMUNICACAO LTDA

MEDIOTEC

2017/101.15

23123002475201704

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MEDIOTEC

2017/101.16

23123002475201704

ROTA PUBLICIDADE E
COMERCIO LTDA ME

MEDIOTEC

TERRA EDITORA
COMERCIO E
SERVICOS GRAFICOS
LTDA
INFOGLOBO
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S.A.

MEDIOTEC

MEDIOTEC

Descrição
Veiculação de anúncio no site vertical Diário de Pernambuco.
Praça: Recife/PE. Período: 10 a 30/04/2017. Formato:
Superbanner. Quantidade de impressões: 725.000
Veiculação de anúncio no site vertical Folha PE. Praça:
Recife/PE. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Retângulo.
Quantidade de impressões: 350.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical JC Online. Praça:
Recife/PE. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Super e
retangular. Quantidade de impressões: 1.383.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Pernambuco.com. Praça:
Recife/PE. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Superbanner.
Quantidade de impressões: 250.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Extra Online. Praça: Rio
de Janeiro/RJ. Período: 10 a 30/04/2017. Formatos: Retângulo.
Quantidade de impressões: 947.333 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical O Dia. Praça: Rio de
Janeiro/RJ. Período: 10 a 30/04/2017. Formatos: Superbanner,
retângulo médio e retângulo médio-mobile. Quantidade de
impressões: 501.418 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Em Tempo Online. Praça:
Manaus/AM. Período: 10 a 30/04/2017. Formatos: Mega banner
e banner. Quantidade de impressões: 2.000.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical O Globo. Praça: Rio de
Janeiro/RJ. Período: 10 a 30/04/2017. Formatos: Superbanner.
Quantidade de impressões: 758.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Clic RBS RS. Praça:
Porto Alegre/RS. Período: 10 a 30/04/2017. Formato:
Superbanner. Quantidade de impressões: 1.000.000 MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Portal O Sul. Praça: Porto
Alegre/RS. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Superbanner.
Quantidade de impressões: 229.622 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Estadão. Praça: São
Paulo/SP. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Superbanner.
Quantidade de impressões: 1.886.793 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Folha de São Paulo.
Praça: São Paulo/SP. Período: 10 a 30/04/2017. Formato:
Retângulo Médio e leaderboard. Quantidade de impressões:
1.124.004 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Bahia Notícias. Praça:
Salvador/BA. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Superbanner.
Quantidade de impressões: 180.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Correio 24 Horas. Praça:
Salvador/BA. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Superbanner.
Quantidade de impressões: 800.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Tribuna da Bahia. Praça:
Salvador/BA. Período: 10 a 30/04/2017. Formato: Superbanner.
Quantidade de impressões: 725.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Diário do Nordeste.
Praça: Fortaleza/CE. Período: 10 a 30/04/2017. Formato:
Retângulo Médio. Quantidade de impressões: 600.000 MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical O Povo Online. Praça:
Fortaleza/CE. Período: 10 a 30/04/2017. Formato:
Superbanner. Quantidade de impressões: 390.000 MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Tribuna do Ceará. Praça:
Fortaleza/CE. Período: 10 a 30/04/2017. Formato:
Superbanner. Quantidade de impressões: 340.000 MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio no site vertical Correio Braziliense.
Praça: Brasília/DF. Período: 10 a 30/04/2017. Formatos:
Retângulo. Quantidade de impressões: 800.000 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio na revista ÉPOCA. Circulação: Nacional.
Periodicidade: Semanal. Tiragem: 324.281. Formato: Página
simples. Veiculação: 08/04/2017 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo STAMPA, na cidade de João
Pessoa/PB. Quantidade programada: 19. Período: 14 dias (15
a 30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo COMPASSO, na cidade de João
Pessoa/PB. Quantidade programada: 15. Período: 14 dias (15
a 30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo STAMPA, na cidade de
Caruaru/PE. Quantidade programada: 19. Período: 14 dias (15
a 30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo STAMPA, na cidade de Garanhuns/PE.
Quantidade programada: 6. Período: 14 dias (15 a 30/04/2017)
- MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo ELDORADO OUTDOOR, na cidade de
Petrolina/PE. Quantidade programada: 5. Período: 14 dias (15
a 30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo STAMPA, na cidade de Recife/PE.
Quantidade programada: 19. Período: 14 dias (15 a 30/04/2017)
- MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo ROTA RECIFE, na cidade de
Recife/PE. Quantidade programada: 15. Período: 14 dias (15 a
30/04/2017) - MEDIOTEC.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

16.874,37

1213

802431

9.915,15

1223

802657

28.500,91

1219

802507

5.818,75

1248

802659

19.861,32

1179

802427

12.350,01

1225

802551

15.200,00

1261

803163

18.681,75

1176

802426

22.800,00

1150

802314

9.500,04

1108

802312

20.900,01

1089

802311

26.600,00

1109

802313

14.249,60

1259

802832

23.940,00

1215

802506

10.331,25

1237

802659

14.535,00

1245

803420

19.382,84

1224

802658

9.052,57

1239

803419

18.240,00

1186

802429

78.876,60

1004

801994

27.588,00

1148

802309

Valor (R$)

33.105,60

RPÑP

25.863,75

1149

802310

6.207,30

1149

802310

5.172,75

1177

802421

45.989,88

1149

802310

38.875,19

1178

802422
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Fatura
Agência

Ordem
Bancária

35.696,25

1382

803161

27.454,05

1087

802296

10.744,50

1104

802298

58.709,05

1014

801996

14.820,00

1212

802424

201.609,00

1011

801995

71.250,00

1015

801997

53.076,50

1088

802297

43.689,36

1085

802293

43.348,50

1086

802294

24.277,44

1148

802309

33.105,60

1205

802423

Contratação da tecnologia Adserver. Tipo: Standard.
Quantidade: 17.930.170 impressões rich media – MEDIOTEC.

3.944,64

1532

803691

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Criação e finalização de layout e fundo de palco. Quantidade: 6
(sendo 3 de cada) -MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

3.585,40

1120

802290

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Locação de fotos. Quantidade: 18 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

18.639,00

1120

802290

11.583,00

1075

802284

10.098,00

1075

802284

6.426,00

1075

802284

6.426,00

1075

802284

6.426,00

1075

802284

3.213,00

1075

802284

2.754,00

1075

802284

16.524,00

1075

802284

10.557,00

1075

802284

9.702,00

1075

802284

8.312,50

1075

802284

9.702,00

1075

802284

9.702,00

1075

802284

9.702,00

1075

802284

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/101.17

23123002475201704

BANDEIRANTES
PROPAGANDA
EXTERNA LTDA

MEDIOTEC

2017/101.18

23123002475201704

EXPRESSA
PUBLICIDADE E
PROMOCOES LTDA

MEDIOTEC

2017/101.19

23123002475201704

BANDEIRANTES
PROPAGANDA
POTIGUAR LTDA

MEDIOTEC

2017/101.2

23123002475201704

EDITORA BRASIL
21LTDA

MEDIOTEC

2017/101.20

23123002475201704

PUBLICIDADE
SUPERLUX LTDA-EPP

MEDIOTEC

2017/101.3

23123002475201704

ABRIL
COMUNICACOES S.A.

MEDIOTEC

2017/101.4

23123002475201704

SPRING
PUBLICACOES LTDA.

MEDIOTEC

2017/101.5

23123002475201704

SANTHELENA
EDITORA LTDA - EPP

MEDIOTEC

2017/101.6

23123002475201704

CHAVES
PUBLICIDADE
LIMITADA

MEDIOTEC

2017/101.7

23123002475201704

PONTO PUBLICIDADE
LTDA

MEDIOTEC

2017/101.8

23123002475201704

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MEDIOTEC

2017/101.9

23123002475201704

COMPASSO
COMUNICACAO E
MARKETING LTDA

MEDIOTEC

2017/020.1

23123002506201719

AUNICA SOLUCOES
DIGITAIS LTDA.

MEDIOTEC

2017/024.1

23123002554201715

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

2017/024.2

23123002554201715

KEYDISC COMERCIO
E REPRESENTACOES
FOTOGRAFICAS LTDA

2017/023.1

23123002670201726

2017/023.10

23123002670201726

2017/023.11

23123002670201726

2017/023.12

23123002670201726

2017/023.13

23123002670201726

2017/023.14

23123002670201726

2017/023.15

23123002670201726

2017/023.16

23123002670201726

2017/023.17

23123002670201726

2017/023.2

23123002670201726

2017/023.3

23123002670201726

2017/023.4

23123002670201726

2017/023.5

23123002670201726

2017/023.6

23123002670201726

FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC

Descrição
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo BANDEIRANTES MÍDIA
EXTERIOR, na cidade de Recife/PE. Quantidade programada:
15. Período: 14 dias (15 a 30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo ROTA NATAL (EXPRESSA), na cidade de
Natal/RN. Quantidade programada: 13. Período: 14 dias (15 a
30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo bandeirantes mídia exterior, na cidade de
Natal/RN. Quantidade programada: 10. Período: 14 dias (15 a
30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio na revista ISTOÉ. Circulação: Nacional.
Periodicidade: Semanal. Tiragem: 306.350. Formato: Página
simples. Veiculação: 08/04/2017 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo SUPERLUX, na cidade de Aracajú/SE. Quantidade
programada: 13. Período: 14 dias (15 a 30/04/2017) MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio na revista VEJA. Circulação: Nacional.
Periodicidade: Semanal. Tiragem: 977.445. Formato: Página
simples. Veiculação: 08/04/2017 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio na revista ROLLING STONE.
Circulação: Nacional. Periodicidade: Mensal. Tiragem: 60.000.
Formato: Página Dupla. Veiculação: Abril/2017 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio na revista VENTURA. Circulação:
Nacional. Periodicidade: Trimestral. Tiragem: 18.000. Formato:
Página Dupla. Veiculação: Abril/2017 - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo CHAVES OUTDOOR, na cidade
de Salvador/BA. Quantidade programada: 19. Período: 14 dias
(15 a 30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo PONTO OUTDOOR, na cidade de
Salvador/BA. Quantidade programada: 15. Período: 14 dias (15
a 30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo STAMPA, na cidade de campina
Grande/PB. Quantidade programada: 16. Período: 14 dias (15
a 30/04/2017) - MEDIOTEC.
Veiculação de anúncio em painel, nos formatos outdoor lonado
e outdoor papel, pelo veículo COMPASSO, na cidade de
Campina Grande/PB. Quantidade programada: 15. Período: 14
dias (15 a 30/04/2017) - MEDIOTEC.

Produção de painel no formato outdoor lonado. Quantidade: 11.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Salvador. MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 22.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Campina
Grande – MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 14.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: João Pessoa
– MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 14.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Caruaru –
MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 14.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Aracaju –
MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 7.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Garanhuns –
MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 6.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Petrolina –
MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 36
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Recife –
MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 23.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Natal –
MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor lonado. Quantidade: 6.
Medida: 9,37x3,45m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega:
Campina Grande - MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor lonado. Quantidade: 5.
Medida: 9,5x3,5m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Campina
Grande - MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor lonado. Quantidade: 6.
Medida: 9,37x3,45m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: João
Pessoa - MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor lonado. Quantidade: 6.
Medida: 9,37x3,45m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega:
Caruaru - MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor lonado. Quantidade: 6.
Medida: 9,37x3,45m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Recife
- MEDIOTEC.

Valor (R$)
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Nº Item

Processo

2017/023.7

23123002670201726

2017/023.8

23123002670201726

2017/023.9

23123002670201726

2017/026.1

23123002748201711

2017/027.1

23123002754201760

2017/028.1

23123002933201705

2017/028.2

23123002933201705

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

2017/028.3

23123002933201705

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

2017/028.4

23123002933201705

NCK PRODUCAO DE
AUDIO LTDA.

23123002936201731

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

2017/022.1

Fornecedor
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

MARIA APARECIDA
MOREIRA

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

Campanha
MEDIOTEC
MEDIOTEC
MEDIOTEC

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Produção de painel no formato outdoor lonado. Quantidade: 5.
Medida: 9,3x3,5m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Recife –
MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor lonado. Quantidade: 5.
Medida: 9,37x3,65m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Recife
– MEDIOTEC.
Produção de painel no formato outdoor papel. Quantidade: 25.
Medida: 9x3m. Pacote: Sim, 17. Local de Entrega: Salvador –
MEDIOTEC.
Manipulação de imagens (fotos). Total: 20 fotos usadas.
Quantidade final: 3 fotos. Fotos: Layout com nove pessoas,
sendo três crianças e seis jovens. Todos os jovens com
materiais escolares, duas crianças com prato de comida e uma
com mochila nas costas. Quantidade de fotos que compõem
cada peça: 6. Quantidade final: 1. Fotos: Layout com sete
jovens, todos com equipamentos industriais como microscópio,
placa, abafador de som e pipeta. – Melhoria da Educação
Brasileira.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

8.137,50

1075

802284

8.550,00

1075

802284

11.475,00

1075

802284

7.848,00

1117

802291

Valor (R$)

BNCC

Produção de Manual de Identidade Visual para aplicação da
marca - BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.

1.759,72

1013

801993

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Criação do roteiro de 1 filme de 60\" e 1 spot de 60\" - Melhoria
da Educação Brasileira.

4.014,10

1119

802292

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Produção de 1 filme de 60\" + 22 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - Melhoria da Educação
Brasileira.

409.222,78

1119

802292

Recolhimento de taxa ANCINE - Melhoria da Educação
Brasileira.

4.466,26

1119

802292

Gravação de 1 trilha de filme de 60\" + gravação de 1 spot de
60\" - Melhoria da Educação Brasileira.

20.165,00

1119

802292

NOVO ENSINO
MÉDIO

Criação do roteiro de 2 filmes de 30\" e 2 spots de 30\" - Novo
Ensino Médio.

7.887,53

1231

802552

TATANKA FILMS
LTDA.

NOVO ENSINO
MÉDIO

Produção de 2 filmes de 30\" + 44 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - Novo Ensino Médio.

641.719,78

1231

802552

TATANKA FILMS
LTDA.
RR PRODUCOES E
ESTUDIO
FONOGRAFICO LTDA
- EPP

NOVO ENSINO
MÉDIO

Recolhimento de taxa ANCINE - Novo Ensino Médio.

4.466,26

1231

802552

NOVO ENSINO
MÉDIO

Gravação de 1 trilha de filme de 30\" + gravação de 2 spot de
30\" - Novo Ensino Médio.

43.164,00

1231

802552

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/022.2

23123002936201731

2017/022.3

23123002936201731

2017/022.4

23123002936201731

2017/032.1

23123003332201710

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

FUNDO NAC. DE
DESENV. DA
EDUCAÇÃO - FNDE

Criação e finalização de 1 layout para fundo de palco - Saúde
na Escola.

1.195,13

1273

802833

2017/032.2

23123003332201710

KEYDISC COMERCIO
E REPRESENTACOES
FOTOGRAFICAS LTDA

FUNDO NAC. DE
DESENV. DA
EDUCAÇÃO - FNDE

Locação de foto - Saúde na Escola.

1.308,00

1273

802833

2017/029.1

23123003334201709

MB ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

Realização de PESQUISA. Metodologia: Qualitativa - Melhoria
da Educação Brasileira. PARCELA: 1/6.

22.440,00

1414

803343

2017/029.2

23123003334201709

MB ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

Realização de PESQUISA. Metodologia: Qualitativa - Melhoria
da Educação Brasileira. PARCELA: 2/6.

22.440,00

1581

803819

2017/029.3

23123003334201709

MB ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

Realização de PESQUISA. Metodologia: Qualitativa - Melhoria
da Educação Brasileira. PARCELA: 3/6.

22.440,00

1751

804489

2017/029.4

23123003334201709

MB ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

Realização de PESQUISA. Metodologia: Qualitativa - Melhoria
da Educação Brasileira. PARCELA: 4/6.

22.440,00

1920

805922

2017/029.5

23123003334201709

MB ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

Realização de PESQUISA. Metodologia: Qualitativa - Melhoria
da Educação Brasileira. PARCELA: 5/6.

22.440,00

2250

805610

2017/029.6

23123003334201709

MB ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

Realização de PESQUISA. Metodologia: Qualitativa - Melhoria
da Educação Brasileira. PARCELA: 6/6.

22.440,00

2524

806135

2017/103.1

23123003759201718

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

60.348,75

1815

804627

2017/103.10

23123003759201718

EDITORA O DIA S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

16.872,57

1807

804614

2017/103.11

23123003759201718

S/A O ESTADO DE
S.PAULO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

152.809,02

2135

805413

2017/103.12

23123003759201718

INFOGLOBO
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.13

23123003759201718

EDITORA GLOBO S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio na rádio: RÁDIO JORNAL. Formato:
Testemunhal 60\". Praça: Recife. Período: 60 dias,
compreendidos entre Julho/2017. Número de inserções: 50 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal: O DIA. Tiragem: Quarta-feira.
Formatos: Tabloide e standard/página simples, sobrecapa e 1/2
página. Praça: Rio de Janeiro/RJ. Número de Inserções:1.
Período: 28/07/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal: O ESTADO DE SÃO PAULO.
Tiragem: Quarta-feira. Formato: Standard/página dupla. Praça:
São Paulo/SP. Número de Inserções:1. Período: 10/06/2017 a
30/08/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site O GLOBO. Praça: Rio de
Janeiro/RJ. Período: 10/06/2017 a 20/08/2017. Formatos:
Branded channel 2, formatos fixos na matéria, chamadas para
o especial, box rotativo, post Facebook, pushdown, retângulo,
in read. Quantidade de impressões: 6.170.691. - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site ÉPOCA. Praça: Rio de
Janeiro/RJ. Período: 10/06/2017 a 20/08/2017. Formatos:
Arroba banner, super banner, post, Facebook e vídeo-web série

332.500,00

RPÑP

190.123,31

RPÑP
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

116.683,76

1810

804623

247.000,01

1803

804582

76.129,20

1799

804580

11.799,00

1812

804624

3.892,70

1809

804615

39.995,00

1757

804492

72.067,95

1800

804606

70.822,50

1817

804629

88.469,70

1797

804604

26.316,31

1798

804605

67.244,17

2146

805415

52.229,10

2271

805753

26.316,31

1996

805163

76.129,20

2142

805414

72.067,95

2259

805749

246.999,99

1900

804945

16.872,57

2269

805751

177.881,43

1802

804581

41.443,74

2261

805760

Valor (R$)

Quantidade de impressões: 8.940.000. Quantidade de cliques:
53 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

2017/103.14

23123003759201718

EDITORA O DIA S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.15

23123003759201718

EMPRESA FOLHA DA
MANHA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.16

23123003759201718

S/A O ESTADO DE
S.PAULO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.17

23123003759201718

SEMPRE EDITORA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.18

23123003759201718

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.19

23123003759201718

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.2

23123003759201718

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.20

23123003759201718

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.21

23123003759201718

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.22

23123003759201718

SA ESTADO DE
MINAS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.23

23123003759201718

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.24

23123003759201718

EMPRESA JORNAL
DO COMERCIO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.25

23123003759201718

SA ESTADO DE
MINAS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.26

23123003759201718

S/A O ESTADO DE
S.PAULO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.27

23123003759201718

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.28

23123003759201718

EMPRESA FOLHA DA
MANHA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.29

23123003759201718

EDITORA O DIA S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.3

23123003759201718

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.30

23123003759201718

EDITORA O DIA S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio no site O DIA. Praça: Rio de Janeiro/RJ.
Período: 14/04/2017 a 31/07/2017. Formatos: Full vídeo,
retângulo médio desktop, half page e retângulo médio mobile.
Quantidade de impressões: 2.030.870 . Quantidade de cliques:
2 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site FOLHA DE SP. Praça: São
Paulo/SP. Período: 10/06/2017 a 20/08/2017. Formatos:
Desenv. da branded page+produção de conteúdo+chamada
rotativa, mídia da marca- na branded page , cutting edge e
retângulo médio. Quantidade de impressões: 14.783.597. MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site ESTADÃO. Praça: São Paulo/SP.
Período: 31/08/2017. Formatos: Brand channel + box de
conteúdo na home e mobile + 4 posts standard de repercussão
do live + 1 post multimídia e cobertura do fórum 1MM
impressões em multimídia de engajamento (super
banner/arroba banner), DHTML e super banner/arroba banner .
Quantidade de impressões: 3.600.000. Quantidade de cliques:
7 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site O TEMPO. Praça: Belo
Horizonte/MG. Período: 14/07/2017 a 31/07/2017. Formato:
Half Page. Quantidade de impressões: 330.000 - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site CORREIO 24H. Praça:
Salvador/BA. Período: 10/06/2017 a 20/08/2017. Formatos:
Square banner e super banner. Quantidade de impressões:
4000.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação
de
anúncio
no
site
DIÁRIO
DE
PERNAMBUCO.COM. Praça: Recife/PE. Período: 14/07/2017
a 31/07/2017. Formatos: 728x90 px e 970x250 px. Quantidade
de impressões: 1.650.000. Quantidade de cliques: 1 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em TV (Merchandising). Emissora: SBT.
Programa: O Povo na TV. Ação com 60” de duração. Praça:
Recife. Número de inserções: 06 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no site FOLHA PE. Praça: Recife/PE.
Período: Julho/2017. Formatos: LOGO, 610x365 px, 728x90 px,
3 a 5`. Quantidade de impressões: 900.000. Quantidade de
cliques: 16 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site NE10. Praça: Recife/PE. Período:
Julho e Agosto. Formatos: Superbanner. Quantidade de
impressões: 3.558.000. Quantidade de cliques:1 - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site ESTADO DE MINAS. Praça: Belo
Horizonte/MG. Período: 14 a 31 de julho. Formato: Leaderboard
e retângulo. Quantidade de impressões: 1.180.789 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação
de
anúncio
no
site
DIÁRIO
DE
PERNAMBUCO.COM.
Praça:
Recife/PE.
Período:
agosto/2017. Formatos: 728x90 px e 970x250 px. Quantidade
de impressões: 3.850.000. Quantidade de cliques: 1 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site NE10. Praça: Recife/PE. Período:
10/06/2017 a 20/08/2017. Formatos: Superbanner. Quantidade
de impressões: 3.011.711. Quantidade de cliques:1 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site ESTADO DE MINAS. Praça: Belo
Horizonte/MG. Período: 10/06/2017 a 20/08/2017. Formato:
Leaderboard e retângulo. Quantidade de impressões: 1.180.789
- MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no site ESTADÃO. Praça: São Paulo/SP.
Período: 10/06/2017 a 20/08/2017. Formatos: Brand channel +
box de conteúdo na home e mobile + 4 posts standard de
repercussão do live + 1 post multimídia DHTML e super
banner/arroba banner . Quantidade de impressões: 3.600.000.
Quantidade de cliques: 7 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em TV (Merchandising). Emissora: SBT.
Programa: O Povo na TV. Ação com 60” de duração. Praça:
Recife. Número de inserções: 06 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no site FOLHA DE SP. Praça: São
Paulo/SP. Período: 10/06/2017 a 20/08/2017. Formatos:
Desenv. da branded page+produção de conteúdo+chamada
rotativa, mídia da marca- na branded page (300x600 e 300x250
px), cutting edge e retângulo médio. Quantidade de impressões:
14.783.796. Quantidade de cliques: 4 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal: O DIA. Tiragem: Quarta-feira.
Formatos: 1/2 página. Praça: Rio de Janeiro/RJ. Número de
Inserções:1. Período: 09/08/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal: CORREIO. Tiragem: Quartafeira. Formato: Tablóide/anúncio de capa e página simples.
Praça: Salvador/BA. Número de Inserções: 4. Período:
10/06/2017 a 30/08/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site O DIA. Praça: Rio de Janeiro/RJ.
Período: 14/04/2017 a 31/07/2017. Formatos: Full vídeo,
retângulo médio desktop, half page e retângulo médio mobile.
Quantidade de impressões: 2.269.130. Quantidade de cliques:
2 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/103.31

23123003759201718

SEMPRE EDITORA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.32

23123003759201718

SEMPRE EDITORA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.33

23123003759201718

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.34

23123003759201718

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.35

23123003759201718

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.36

23123003759201718

SA ESTADO DE
MINAS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.37

23123003759201718

SA ESTADO DE
MINAS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.38

23123003759201718

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.39

23123003759201718

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.40

23123003759201718

EDITORA O DIA S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.41

23123003759201718

EDITORA O DIA S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.42

23123003759201718

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.43

23123003759201718

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.44

23123003759201718

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.5

23123003759201718

SEMPRE EDITORA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.6

23123003759201718

SA ESTADO DE
MINAS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.7

23123003759201718

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.8

23123003759201718

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/103.9

23123003759201718

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/036.1

23123004025201748

2017/035.1

23123004069201778

2017/035.2

23123004069201778

2017/040.1

2017/040.2

EYEBLASTER
PROPAGANDA
DIGITAL DO BRASIL
LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

Descrição
Veiculação de anúncio no jornal: O TEMPO. Tiragem: Quartafeira. Formato: Tablóide/página simples. Praça: Belo
Horizonte/MG. Número de Inserções:1. Período: 10/06/2017 a
30/08/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site O TEMPO. Praça: Belo
Horizonte/MG. Período: agosto . Formato: Half Page.
Quantidade de impressões: 670.000 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal: FOLHA DE PERNAMBUCO.
Tiragem: Quarta-feira. Formatos: Berliner/rodapé página e
página dupla. Praça: Recife/PE. Número de Inserções:10.
Período: Agosto/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio: RÁDIO JORNAL. Formato:
Testemunhal 60\". Praça: Recife. Período: 60 dias,
compreendidos entre Agosto/2017. Número de inserções: 52 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site FOLHA PE. Praça: Recife/PE.
Período: Agosto/2017. Formatos: LOGO, 610x365 px, 728x90
px, 3 a 5`. Quantidade de impressões:800.000. Quantidade de
cliques: 16 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal: ESTADO DE MINAS Tiragem:
Quarta-feira. Formato: Standard 1/2 página. Praça: Belo
Horizonte/MG. Número de Inserções:01. Período: outubro Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio nos jornal: AQUI MG. Tiragem: Quartafeira. Formato: tablóide/1/2 página. Praça: Belo Horizonte/MG.
Número de Inserções:05. Período: 10/06/2017 a 30/08/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio nos jornais: DIÁRIO DE
PERNAMBUCO. Tiragem: 21, 23, 25, 26, 27, 29 e 30/09.
Formatos: Standard e tabloide/página simples. Praça:
Recife/PE. Número de Inserções:07 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio nos jornais: DIÁRIO DE
PERNAMBUCO. Formatos: Standard e tabloide/página simples
e página dupla. Praça: Recife/PE. Número de Inserções:06.
Período: 10/06/2017 a 30/08/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal: O DIA. Tiragem: Quarta-feira.
Formatos: Tabloide e standard/página simples, sobrecapa e 1/2
página. Praça: Rio de Janeiro/RJ. Número de Inserções:1.
Período: 27/10/2017- Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio nos jornais: MEIA HORA. Tiragem:
09/08/2017. Formato: página simples. Praça: Rio de Janeiro/RJ.
Número de Inserções:1. - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação
de
anúncio
no
site
DIÁRIO
DE
PERNAMBUCO.COM. Praça: Recife/PE. Período: 01/08/2017
a 31/08/2017. Formatos: 728x90 px e 970x250 px. Quantidade
de impressões: 1.008.000. Quantidade de cliques: 1 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Veiculação de anúncio nos jornais: AQUI PE. Formatos:
Standard e tabloide/página simples e página dupla. Praça:
Recife/PE. Número de Inserções:09. Período: 10/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site FOLHA PE. Praça: Recife/PE.
Período: Agosto/2017. Formatos: LOGO, 610x365 px, 728x90
px, 3 a 5`. Quantidade de impressões:1.200.000. Quantidade de
cliques: 16 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal: O TEMPO. Tiragem: Quartafeira. Formato: Tablóide/página simples. Praça: Belo
Horizonte/MG. Número de Inserções:. Período: 26/07/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio nos jornais: ESTADO DE MINAS.
Tiragem: Quarta-feira. Formato: Standard 1/2 página. Praça:
Belo Horizonte/MG. Número de Inserções:4. Período:
10/06/2017 a 30/08/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal: JORNAL DO COMMERCIO.
Tiragem: Quarta-feira. Formato: Standard/meia página. Praça:
Recife/PE. Número de Inserções:8. Período: 10/06/2017 a
30/08/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal: FOLHA DE PERNAMBUCO.
Tiragem: Quarta-feira. Formatos: Berliner/rodapé página e
página dupla. Praça: Recife/PE. Número de Inserções:10.
Período: Julho/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio nos jornal: AQUI PE. Tiragem: 27 e
28/09. Formatos: página simples e página dupla. Praça:
Recife/PE. Número de Inserções:02 - Melhoria da Educação
Brasileira.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

86.703,80

2272

805755

27.531,00

2270

805752

102.813,75

2260

805750

62.762,70

2278

805759

66.370,80

2517

806137

45.215,82

2502

806136

Valor (R$)

6.288,00

RPÑP

169.480,04

2276

805757

235.468,06

2519

806138

20.911,09

2678

806501

14.612,52

2277

805758

23.860,83

2273

805756

59.086,22

2425

806004

66.772,80

RPÑP

86.703,80

1813

804625

180.863,28

2008

805163

254.064,60

1816

804628

102.813,75

1814

804626

13.922,27

2255

805748

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Contratação de serviço de ADSERVER. Quantidade de
impressões: 78.089.452 - Melhoria da Educação Brasileira.

14.836,99

SISU-PROUNI-FIES

Criação do roteiro de 1 vídeo de aproximadamente 45\" SISU/PROUNI.

3.296,26

1377

803138

MARCA - TEXTO,
PRODUCAO & ARTE
LTDA

SISU-PROUNI-FIES

Produção de 2 vídeos em 2D animado, 1 sendo versão do outro
com troca de legenda e locução da data + produção de 2 trilhas
de aproximadamente 45\" + gravação de 10 cópias no formatos:
Link HD em MP4, AVI, MPEG e frame- SISU/PROUNI.

80.392,95

1377

803138

23123004477201720

GRAFICA EDITORA
AQUARELA S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Produção de folder. Quantidade: 504.000 unidades - Melhoria
da Educação Brasileira.

179.860,00

1709

804403

23123004477201720

KEYDISC COMERCIO
E REPRESENTACOES
FOTOGRAFICAS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Locação de foto. Quantidade: 1 - Melhoria da Educação
Brasileira.

1.200,00

1672

804214

RPÑP

40

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

13.868,72

1533

803692

Produção de livreto. Quantidade: 2.000 unidades - Base
Nacional Comum Curricular

7.542,80

1533

803692

Produção de outdoor social (painel). Quantidade: 572 - Melhoria
da Educação Brasileira.

140.040,00

1691

804363

Produção de 177 outdoors - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

80.711,00

1668

804182

Contratação de serviço de Adserver/Richmedia. Quantidade:
44.785.422 impressões - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

8.421,22

2119

805300

Produção de 33 Busdoor e e 211 Backbus-MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

62.364,87

1670

804183

29.102,75

1640

804111

25.590,76

1642

804113

25.540,46

1586

803820

27.305,85

1755

804490

26.429,00

1722

804372

11.035,20

1758

804493

16.552,80

2141

805422

14.345,76

1758

804493

19.656,45

1763

804499

6.207,30

1763

804499

5.172,75

1723

804373

12.881,79

1591

804083

34.071,18

1763

804499

30.352,50

2006

805176

27.573,75

1902

804949

14.820,00

1761

804497

55.195,00

1820

804612

55.195,00

1820

804612

66.234,00

1726

804406

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição

2017/039.1

23123004478201774

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

BNCC

Criação e finalização de livreto. Quantidade: 2.000 unidades Base Nacional Comum Curricular

2017/039.2

23123004478201774

GRAFICA E EDITORA
MOVIMENTO LTDA

BNCC

2017/041.1

23123004740201781

2017/047.1

23123005136201771

2017/048.1

23123005137201716

2017/049.1

23123005140201730

2017/104.1

23123005180201781

RAPHAEL PEREIRA
DA SILVA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
EYEBLASTER
PROPAGANDA
DIGITAL DO BRASIL
LTDA
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA
METRO JORNAL S.A.
MIX JORNAIS E
EDITORA EIRELI EPP
EMPRESA
JORNALISTICA
FOLHA
METROPOLITANA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.10

23123005180201781

2017/104.11

23123005180201781

2017/104.12

23123005180201781

CHAVES
PUBLICIDADE
LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.13

23123005180201781

PONTO PUBLICIDADE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.14

23123005180201781

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.15

23123005180201781

COMPASSO
COMUNICACAO E
MARKETING LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.16

23123005180201781

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.17

23123005180201781

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.18

23123005180201781

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.19

23123005180201781

LOCOMOTIVA
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.2

23123005180201781

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.20

23123005180201781

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.21

23123005180201781

ROTA PUBLICIDADE E
COMERCIO LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.22

23123005180201781

BANDEIRANTES
PROPAGANDA
EXTERNA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.23

23123005180201781

PUBLICIDADE
SUPERLUX LTDA-EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.24

23123005180201781

MOV MIDIA EXTERIOR
LTDA - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.25

23123005180201781

MOV MIDIA EXTERIOR
LTDA - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.26

23123005180201781

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio no jornal METRO/DF, no dia 19/07/2017,
no formato: Tablóide, página simples, tiragem: 41.954 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal ESTAÇÃO/SP, no dia
19/07/2017, no formato: Tablóide, página simples, tiragem:
150.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal METRO NEWS/SP, no dia
19/07/2017, no formato: Tablóide, página simples, tiragem:
150.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo CHAVES OUTDOOR, na cidade de Salvador/BA.
Quantidade: 13. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo PONTO OUTDOOR, na cidade de Salvador/BA.
Quantidade: 10. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo STAMPA, na cidade de Campina Grande/PB.
Quantidade: 10. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo COMPASSO, na cidade de Campina Grande/PB.
Quantidade: 10. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo STAMPA, na cidade de João Pessoa/PB.
Quantidade: 13. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo STAMPA, na cidade de Caruaru/PE. Quantidade:
19. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo STAMPA, na cidade de Garanhuns/PE.
Quantidade: 6. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo ELDORADO OUTDOOR, na cidade de
Petrolina/PE. Quantidade: 5. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias)
- MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal DESTAK BRASÍLIA/DF, no dia
19/07/2017, no formato: Tablóide, página simples, tiragem:
41.944 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo STAMPA, na cidade de Recife/PE. Quantidade: 19.
Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo ROTA RECIFE, na cidade de Recife/PE.
Quantidade: 15. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo BANDEIRANTES MÍDIA EXTERIOR, na cidade de
Recife/PE. Quantidade: 15. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias)
- MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em painel, no formato outdoor papel,
pelo veículo SUPERLUX, na cidade de Aracaju/SE.
Quantidade: 13. Período: 05 a 20/08/2017 (14 dias) MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo MOVMÍDIA, na praça: Bahia, no formato: Pirulito, no
período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de mídia: 20.
Quantidade de Inserções: 100 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo MOVMÍDIA, na praça: Ceará, no formato: Pirulito, no
período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de mídia: 20.
Quantidade de Inserções: 100 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo WALKMÍDIA, na praça: Distrito Federal, no formato:
Walkfit, no período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de
mídia: 24. Quantidade de Inserções: 120 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

Valor (R$)

41

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.27

23123005180201781

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.28

23123005180201781

MOV MIDIA EXTERIOR
LTDA - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.29

23123005180201781

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.3

23123005180201781

METRO JORNAL S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.30

23123005180201781

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.31

23123005180201781

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.32

23123005180201781

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.33

23123005180201781

COMUNICACAO FACIL
INFRA-ESTRUTURA
DE PUBLICIDADE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.34

23123005180201781

MOVMIDIA SERVICOS
DE PUBLICIDADES
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.35

23123005180201781

MARCIO VALERIO
MAGALHAES
BORGES

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.36

23123005180201781

PROPAGANDA DI
OMNIBUS MIDIA
EXTERIOR E
SERVICOS LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.37

23123005180201781

ROTA PUBLICIDADE E
COMERCIO LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.38

23123005180201781

EXPRESSA
PUBLICIDADE E
PROMOCOES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.39

23123005180201781

AP PRODUCOES
PUBLICIDAE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.4

23123005180201781

METRO JORNAL S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.40

23123005180201781

MURAL MIDIA
EXTERIOR E
SERVICOS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.41

23123005180201781

EXIBE MIDIA LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.42

23123005180201781

FRONTTI MIDIA
EXTERIOR
PUBLICIDADE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.43

23123005180201781

PLUREX
PUBLICIDADES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.44

23123005180201781

DMC OUTBUS
PUBLICIDADE EM
ONIBUS S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.45

23123005180201781

PUBLICIDADE
EXIBIDORA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.46

23123005180201781

ANF PRODUCOES
LTDA - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.47

23123005180201781

GESTAO
PUBLICIDADE - EIRELI
- ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo WALKMÍDIA, na praça: Minas Gerais, no formato:
Walkfit, no período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de
mídia: 32. Quantidade de Inserções: 160 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo MOVMÍDIA, na praça: Pernambuco, no formato: Pirulito,
no período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de mídia:
40. Quantidade de Inserções: 200 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo WALKMÍDIA, na praça: Paraná, no formato: Walkfit, no
período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de mídia: 20.
Quantidade de Inserções: 100 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal METRO/MG, no dia
19/07/2017, no formato: Tablóide, página simples, tiragem:
40.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo WALKMÍDIA, na praça: Rio de Janeiro, no formato:
Walkfit, no período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de
mídia: 36 Quantidade de Inserções: 180 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo WALKMÍDIA, na praça: Rio Grande do Sul, no formato:
Walkfit, no período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de
mídia: 20. Quantidade de Inserções: 100 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior (mídia men) pelo
veículo WALKMÍDIA, na praça: São Paulo, no formato: Walkfit,
no período de 07 a 11/08/2017 (5 dias). Quantidade de mídia:
40. Quantidade de Inserções: 200 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo COMUNICAÇÃO FÁCIL, na praça: Brasília.
Período: Mês de agosto (30 dias). Quantidade: 20 - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo MOVMÍDIA, na praça: Fortaleza. Período: Mês de
agosto (30 dias). Quantidade: 5 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo TOPDOOR, na praça: Fortaleza. Período: Mês de
agosto (30 dias). Quantidade: 8 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo DI OMNIBUS, na praça: Fortaleza. Período: Mês
de agosto (30 dias). Quantidade: 7 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo ROTA, na praça: Recife. Período: Mês de agosto
(30 dias). Quantidade: 30 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo ROTA-EXPRESSA, na praça: Salvador. Período:
Mês de agosto (30 dias). Quantidade: 10 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo ROTA-AP, na praça: Salvador. Período: Mês de
agosto (30 dias). Quantidade: 10 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal METRO/PR, no dia 19/07/2017,
no formato: Tablóide, página simples, tiragem: 30.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo MURAL, na praça: Salvador. Período: Mês de
agosto (30 dias). Quantidade: 10 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo EXIBE, na praça: Porto Alegre. Período: Mês de
agosto (30 dias). Quantidade: 30 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo FRONTTI, na praça: Belo Horizonte. Período: Mês
de agosto (30 dias). Quantidade: 30 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo PLUREX, na praça: Rio de Janeiro. Período: Mês
de agosto (30 dias). Quantidade: 15 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo DMC OUTBUS, na praça: Rio de Janeiro. Período:
Mês de agosto (30 dias). Quantidade: 15 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: backbus,
pelo veículo PANORAMA, na praça: Rio de Janeiro. Período:
Mês de agosto (30 dias). Quantidade: 30 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: Minidoor,
pelo veículo AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DAS FAVELAS, na
praça: Salvador, no período de 30/07/2017 a 12/08/2017 (15
dias). Quantidade: 70 unidades - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: Minidoor,
pelo veículo GESTÃO PUBLICIDADE, na praça: Belém, no
período de 30/07/2017 a 12/08/2017 (15 dias). Quantidade: 70
unidades - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

88.312,00

1726

804406

110.390,00

1820

804612

55.195,00

1726

804406

31.646,42

1646

804117

99.351,00

1726

804406

55.195,00

1726

804406

110.390,00

1726

804406

36.480,00

1906

804953

18.308,40

1926

805030

24.168,00

1899

804947

25.631,76

1905

804952

120.213,00

2003

805173

48.108,00

2000

805171

48.108,00

2004

805236

19.697,87

1647

804118

48.093,75

2012

805181

49.419,00

1822

804617

84.303,00

2002

805172

49.590,00

1821

804616

39.843,00

1994

805166

42.083,10

1907

804954

53.865,00

1730

804409

69.825,00

1806

804603

Valor (R$)
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.48

23123005180201781

GESTAO
PUBLICIDADE - EIRELI
- ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.49

23123005180201781

GESTAO
PUBLICIDADE - EIRELI
- ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.5

23123005180201781

METRO JORNAL S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.50

23123005180201781

ANF PRODUCOES
LTDA - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.51

23123005180201781

EDITORA GLOBO S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.52

23123005180201781

TRES EDITORIAL
LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.53

23123005180201781

ABRIL
COMUNICACOES S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.54

23123005180201781

SPRING
PUBLICACOES LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.55

23123005180201781

SANTHELENA
EDITORA LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.56

23123005180201781

GLOBO
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.57

23123005180201781

IG PUBLICIDADE E
CONTEUDO LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.58

23123005180201781

NETSCAPE
COMMUNICATIONS
DO BRASIL LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.59

23123005180201781

RADIO E TELEVISAO
RECORD S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.6

23123005180201781

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.60

23123005180201781

TERRA NETWORKS
BRASIL S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.61

23123005180201781

UNIVERSO ONLINE
S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.62

23123005180201781

YAHOO] DO BRASIL
INTERNET LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.63

23123005180201781

Omnia Solucoes Web
Eireli - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.64

23123005180201781

INFOESCOLA
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA
ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.65

23123005180201781

Omnia Solucoes Web
Eireli - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.67

23123005180201781

ASSOCIACAO NOVA
ESCOLA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.68

23123005180201781

EDITORA ANA CASSIA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: Minidoor,
pelo veículo GESTÃO PUBLICIDADE, na praça: Recife, no
período de 30/07/2017 a 12/08/2017 (15 dias). Quantidade: 100
unidades - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: Minidoor,
pelo veículo GESTÃO PUBLICIDADE, na praça: Rio de Janeiro,
no período de 30/07/2017 a 12/08/2017 (15 dias). Quantidade:
160 unidades - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal PUBLIMETRO (METRO)/RJ,
no dia 19/07/2017, no formato: Tablóide, página simples,
tiragem: 105.782 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: Minidoor,
pelo veículo AGÊNCIA DE NOTICIAS DAS FAVELAS, na
praça: São Paulo, no período de 30/07/2017 a 12/08/2017 (15
dias). Quantidade: 120 unidades - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na revista ÉPOCA. Periodicidade:
Semanal. Tiragem: 324.281. Quantidade de Inserções: 1.
Veiculação: Dia 14/08/2017. Formato: Página simples.
Segmento: Informativa Semanal - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na revista ISTO É. Periodicidade:
Semanal. Tiragem: 306.350 Quantidade de Inserções: 1.
Veiculação: Dia 16/08/2017. Formato: Página simples.
Segmento: Informativa Semanal - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na revista VEJA. Periodicidade:
Semanal. Tiragem: 977.445 Quantidade de Inserções: 1.
Veiculação: Dia 16/08/2017. Formato: Página simples.
Segmento: Informativa Semanal - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na revista ROLLING STONE.
Periodicidade: Mensal. Tiragem: 60.000. Quantidade de
Inserções: 1. Formato: Página dupla. Segmento: Interesse
Geral. Veiculação: Julho/agosto/setembro - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na revista VENTURA. Periodicidade:
Trimestral. Tiragem: 18.000. Quantidade de Inserções: 1.
Formato: Página dupla. Segmento: Interesse Geral. Veiculação:
Agosto/2017 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal GLOBO.COM. Praça:
Nacional. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (5 dias). Formatos:
Globo.com _Retângulo 1 (Segmentado). Quantidade de
impressões: 2.286.586 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal IG. Praça: Nacional. Período:
27/07/2017 a 31/07/2017 (30 dias). Formatos: Super banner e
banner central. Quantidade de impressões: 266.667MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal AOL. Praça: Nacional. Período:
27/07/2017 a 31/07/2017 (05 dias). Div. Formatos (Mobile); e
Chat Ads. Quantidade de impressões: 442.000 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal R7. Praça: Nacional. Período:
27/07/2017 a 31/07/2017 (25dias). Formatos: Island (300x250).
Quantidade de impressões: 433.000 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal DESTAK RJ/RJ, no dia
19/07/2017, no formato: Tablóide, página simples, tiragem:
101.210 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal TERRA. Praça: Nacional.
Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (05 dias). Formatos: 300x250
e 300x250/600x250. Quantidade de impressões: 300.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal UOL. Praça: Nacional. Período:
27/07/2017 a 31/07/2017 (30 dias). Formatos: Super banner
728x90 e/ou 970x90 (Expansível) e/ou half page (300x600) e/ou
retângulo (300x250)+mobile retângulo (300x250). Quantidade
de impressões: 383.333 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal YAHOO. Praça: Nacional.
Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (30 dias). Formatos:
Billboard; retângulo e super banner Quantidade de impressões:
1.200.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal de educação BRASIL
ESCOLA. Praça: Nacional. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017
(30 dias). Formato: Super banner. Quantidade de impressões:
47.755 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal de educação INFOESCOLA.
Praça: Nacional. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (5 dias).
Formatos: DHTML, arroba banner e arranha céu. Quantidade
de impressões:451.500 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal de educação MUNDO
EDUCAÇÃO. Praça: Nacional. Período: 27/07/2017 a
31/07/2017 (05 dias). Formatos: Super banner e background.
Quantidade de impressões: 121.667 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal de educação NOVA ESCOLA.
Praça: Nacional. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (30 dias).
Formato Super banner. Quantidade de impressões: 170.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical D24 AM (DIARIO DO
AMAZONAS-DEZ MINUTOS). Praça: Manaus/AM. Período:
27/07/2017 a 31/07/2017 (05 dias). Formatos: Super banner.
Quantidade de impressões: 170.000 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

99.750,00

1805

804602

159.600,00

1796

804599

65.191,95

1639

804110

92.340,00

1727

804407

78.876,60

1831

804622

58.709,05

1729

804408

201.609,00

1725

804405

74.575,00

1700

804371

53.076,50

1620

804109

42.750,01

1619

804108

4.214,45

1641

804112

13.104,87

1699

804370

7.272,19

1697

804368

24.128,84

1593

804085

4.214,83

1731

804376

8.533,11

1760

804496

5.920,41

1811

804611

1.066,13

1827

804613

4.480,96

1824

804618

2.974,55

1762

804498

1.345,82

1801

804600

2.849,25

1696

804367

Valor (R$)

43

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.69

23123005180201781

TERRA EDITORA
COMERCIO E
SERVICOS GRAFICOS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.7

23123005180201781

METRO JORNAL S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.71

23123005180201781

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.72

23123005180201781

ALVES QUATRO
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.73

23123005180201781

SITE - EDITORA S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.74

23123005180201781

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.75

23123005180201781

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.76

23123005180201781

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.77

23123005180201781

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.78

23123005180201781

EDITORA VERDES
MARES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.79

23123005180201781

COMPANHIA DE
COMUNICACAO E
INFORMACAO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.8

23123005180201781

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.80

23123005180201781

JANGADEIRO
PORTAL DE
INTERNET LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.81

23123005180201781

SA CORREIO
BRAZILIENSE

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.82

23123005180201781

EDITORA JORNAL DE
BRASILIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.83

23123005180201781

METROPOLES MIDIA
E COMUNICACAO
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.84

23123005180201781

RBS - ZERO HORA
EDITORA
JORNALISTICA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.85

23123005180201781

PAMPA
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.86

23123005180201781

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.87

23123005180201781

RADIO VALE DO RIO
GRANDE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.88

23123005180201781

FUNDACAO
CULTURAL E
EDUCACIONAL BOM
JESUS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.89

23123005180201781

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio no portal vertical EM TEMPO ON LINE.
Praça: Manaus/AM. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (30
dias). Formatos: Mega banner e banner. Quantidade de
impressões: 2.000.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal METRO/RS, no dia 19/07/2017,
no formato: Tablóide, página simples, tiragem: 40.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical CORREIO 24h. Praça:
Salvador/BA. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (05 dias).
Formatos: Super banner. Quantidade de impressões: 153000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical BOCÃO NEWS. Praça:
Salvador/BA. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (30 dias).
Formatos: Full banner. Quantidade de impressões: 20.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical TRIBUNA DA BAHIA.
Praça: Salvador/BA. Período: 27/07/2017 a 31/08/2017 (30
dias). Formatos: Super banner. Quantidade de impressões:
23.792 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical DIÁRIO DE
PERNAMBUCO. Praça: Recife/PE. Período: 27/07/2017 a
31/07/2017 (05 dias). Formatos: Super banner. Quantidade de
impressões: 41.666 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical FOLHA PE. Praça:
Recife/PE. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (30 dias).
Formatos: Retângulo. Quantidade de impressões: 83.333 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical NE 10 (JC ONLINE)
Praça: Recife/PE. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (05 dias).
Formato: Super/retangular. Quantidade de impressões:
429.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical PERNAMBUCO.COM.
Praça: Recife/PE. Período: 27/07/2017 a 31/08/2017 (30 dias).
Formatos: Super banner. Quantidade de impressões: 208.334 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical DIÁRIO DO
NORDESTE. Praça: Fortaleza/CE. Período: 27/07/2017 a
31/07/2017 (05 dias). Formatos: Retângulo médio. Quantidade
de impressões: 100.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical O POVO ONLINE.
Praça: Fortaleza/CE. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (04
dias). Formato: Super banner. Quantidade de impressões:
65.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal DESTAK SP/SP, no dia
19/07/2017, no formato: Tablóide, página simples, tiragem:
157.215 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical TRIBUNA DO CEARÁ.
Praça: Fortaleza/CE. Período: 27/07/2017 a 31/08/2017 (30
dias). Formato: Super banner. Quantidade de impressões:
340.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical CORREIO
BRAZILIENSE. Praça: Brasília/DF. Período: 27/07/2017 a
31/07/2017 (30 dias). Formatos: Retângulo. Quantidade de
impressões: 66.666 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical JORNAL DE BRASÍLIA
(Ex Clica Brasília). Praça: Brasília/DF. Período: 27/07/2017 a
31/07/2017 (05) dias). Formato: Arroba banner. Quantidade de
impressões: 100.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical METRÓPOLES. Praça:
Brasília/DF. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (05 dias).
Formato: Retângulo. Quantidade de impressões: 60.012 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical CLICRBS RS. Praça:
Porto Alegre/RS. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (05 dias).
Formato: Super banner. Quantidade de impressões: 225.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical PORTAL O SUL.
Praça: Porto Alegre/RS. Período: 27/07/2017 a 31/07/2017 (05
dias). Formato: Super banner. Quantidade de impressões:
43.800 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE
BARREIRAS, na praça: Barreiras/BA, no programa: LIGAÇÃO
TRANSAMÉRICA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VALE RIO GRANDE 600, na
praça: Barreiras/BA, no programa: COMANDO GERAL.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio BOM JESUS AM-RCR , na
praça: Bom Jesus da Lapa/BA, no programa: JORNAL DA
HORA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções:
40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE CRUZ
DAS ALMAS, na praça: Cruz das Almas/BA, no programa:
JORNAL DA MANHÃ. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

3.800,00

2010

805179

24.508,79

1645

804116

3.989,99

1694

804365

1.424,94

1804

804601

339,04

2413

806011

969,78

1756

804491

2.360,74

1759

804494

6.087,73

1698

804369

4.848,97

1927

805031

2.422,50

1922

805026

3.392,02

2257

805770

44.825,52

1592

804084

Valor (R$)

13.300,00

RPÑP

3.039,96

1643

804114

1.603,13

1808

804610

3.186,41

1728

804375

3.799,98

1695

804366

1.583,33

1724

804374

6.270,76

2057

805364

4.712,00

2143

805423

6.338,40

2148

805429

5.282,38

2082

805336
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.9

23123005180201781

METRO JORNAL S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.90

23123005180201781

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.91

23123005180201781

RADIO DIFUSAO E
CULTURA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.92

23123005180201781

RADIO FEIRA DE
SANTANA FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.93

23123005180201781

RADIO SUBAE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.94

23123005180201781

FUNDACAO SANTO
ANTONIO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.95

23123005180201781

ASSOCIACAO
PLANETA DA
CRIANCA - PLANETA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.96

23123005180201781

FUNDACAO SANTO
ANTONIO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.97

23123005180201781

RADIO SUBAE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.98

23123005180201781

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.99

23123005180201781

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.264

23123005180201781

S2R COMUNICACAO
LTDA EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.263

23123005180201781

S2R COMUNICACAO
LTDA EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.262

23123005180201781

SITE - EDITORA S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.261

23123005180201781

COMPANHIA DE
COMUNICACAO E
INFORMACAO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.260

23123005180201781

TERRA EDITORA
COMERCIO E
SERVICOS GRAFICOS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.259

23123005180201781

EDITORA VERDES
MARES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.258

23123005180201781

Omnia Solucoes Web
Eireli - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.257

23123005180201781

INFOESCOLA
SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA
ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.256

23123005180201781

YAHOO] DO BRASIL
INTERNET LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.255

23123005180201781

EDITORA JORNAL DE
BRASILIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio no jornal METRO (EX
PUBLIMETRO)/SP, no dia 19/07/2017, no formato: Tablóide,
página simples, tiragem: 153.124 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE
EUCLIDES DA CUNHA/BA, na praça: Euclides da Cunha/BA,
no programa: LIGAÇÃO TRANSAMÉRICA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM, na praça: Feira
de Santana/BA, no programa: CIDADE ALERTA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JOVEM PAN FM 100,9 FEIRA
DE SANTANA, na praça: Feira de Santana/BA, no programa:
JORNAL DA MANHÃ. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio NORDESTE 95,3, na praça:
Feira de Santana/BA, no programa: BOM DIA ALEGRIA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PRINCESA FM 96,9, na praça:
Feira de Santana/BA, no programa: MANHÃ 96. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SÃO GONÇALO AM AMÉRICA, na praça: Feira de Santana/BA, no programa: O
PULO DO GATO. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SOCIEDADE DE FEIRA AM
970, na praça: Feira de Santana/BA, no programa: NAS RUAS
E NA POLÍCIA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SUBAÉ AM 1080, na praça:
Feira de Santana/BA, no programa: SUBAÉ NOTÍCIAS
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE FEIRA
DE SANTANA, na praça: Feira de Santana/BA, no programa:
LIGHT PLAY. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE FEIRA
DE SANTANA/BA, na praça: Feira de Santana/BA, no
programa: TRANSNOTÍCIAS. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical BAHIA NOTÍCIAS.
Praça: Salvador/BA. Período: 31/07/2017. Formato: Super
banner. Quantidade de impressões: 20.000 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical BAHIA NOTÍCIAS.
Praça: Salvador/BA. Período: 27/07/2017 a 31/08/2017 (30
dias). Formato: Super banner. Quantidade de impressões:
160.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical TRIBUNA DA BAHIA.
Praça: Salvador/BA. Período: 27/07/2017 a 31/08/2017 (30
dias). Formatos: Super banner. Quantidade de impressões:
701.208 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical O POVO ONLINE.
Praça: Fortaleza/CE. Período: 01/08/2017 a 27/08/2017 (27
dias). Formato: Super banner. Quantidade de impressões:
325.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical EM TEMPO ON LINE.
Praça: Manaus/AM. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25
dias). Formatos: Mega banner e banner. Quantidade de
impressões: 1.500.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical DIÁRIO DO
NORDESTE. Praça: Fortaleza/CE. Período: 01/08/2017 a
31/08/2017 (25 dias). Formatos: Retângulo médio. Quantidade
de impressões: 500.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal de educação BRASIL
ESCOLA. Praça: Nacional. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017
(30 dias). Formato: Super banner. Quantidade de impressões:
1450215 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal de educação INFOESCOLA.
Praça: Nacional. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias).
Formatos: DHTML, arroba banner e arranha céu. Quantidade
de impressões: 2.000.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal YAHOO. Praça: Nacional.
Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (30 dias). Formatos:
Billboard; retângulo e super banner Quantidade de impressões:
4.000.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical JORNAL DE BRASÍLIA
(Ex Clica Brasília). Praça: Brasília/DF. Período: 01/0/2017 a
25/08/2017 (05) dias). Formato: Arroba banner. Quantidade de
impressões: 400.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

83.008,53

1644

804115

5.397,67

2080

805333

7.969,70

1964

805135

7.340,69

2138

805420

7.266,93

2194

805505

6.490,40

1977

805147

4.959,00

1970

805141

6.916,00

1974

805144

7.266,93

2211

805536

4.811,41

2090

805354

10.673,82

2074

805385

1.583,29

2505

806133

12.666,30

2009

805178

Valor (R$)

9.992,21

RPÑP

13.954,25

2735

RPÑP

11.399,99

1997

805168

12.112,50

1924

805028

32.376,06

1828

804619

22.404,76

1823

804723

29.602,00

1999

805170

8.015,61

1908

804925
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.254

23123005180201781

ALVES QUATRO
ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.253

23123005180201781

ASSOCIACAO NOVA
ESCOLA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.252

23123005180201781

Omnia Solucoes Web
Eireli - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.251

23123005180201781

UNIVERSO ONLINE
S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.250

23123005180201781

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.249

23123005180201781

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.248

23123005180201781

TERRA NETWORKS
BRASIL S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.247

23123005180201781

METROPOLES MIDIA
E COMUNICACAO
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.246

23123005180201781

PAMPA
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.245

23123005180201781

SA CORREIO
BRAZILIENSE

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.244

23123005180201781

IG PUBLICIDADE E
CONTEUDO LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.243

23123005180201781

GLOBO
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.242

23123005180201781

NETSCAPE
COMMUNICATIONS
DO BRASIL LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.241

23123005180201781

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.240

23123005180201781

RADIO E TELEVISAO
RECORD S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.239

23123005180201781

EDITORA ANA CASSIA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.238

23123005180201781

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.237

23123005180201781

RBS - ZERO HORA
EDITORA
JORNALISTICA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.236

23123005180201781

RADIO VITORIA FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.233

23123005180201781

RADIO CIDADE
TABIRA FM - LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.232

23123005180201781

RADIO SURUBIM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.231

23123005180201781

G M BARBOSA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio no portal vertical BOCÃO NEWS. Praça:
Salvador/BA. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (30 dias).
Formatos: Full banner. Quantidade de impressões: 80.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal de educação NOVA ESCOLA.
Praça: Nacional. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (05 dias).
Formato Super banner. Quantidade de impressões: 30.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal de educação MUNDO
EDUCAÇÃO. Praça: Nacional. Período: 01/08/2017 a
25/08/2017 (30 dias). Formatos: Super banner e background.
Quantidade de impressões: 1.108.333 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal UOL. Praça: Nacional. Período:
01/08/2017 a 25/08/2017 (30 dias). Formatos: Super banner
728x90 e/ou 970x90 (Expansível) e/ou half page (300x600) e/ou
retângulo (300x250)+mobile retângulo (300x250). Quantidade
de impressões: 4.745.667 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical FOLHA PE. Praça:
Recife/PE. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (30 dias).
Formatos: Retângulo. Quantidade de impressões: 416.667 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical DIÁRIO DE
PERNAMBUCO. Praça: Recife/PE. Período: 01/08/2017 a
25/08/2017 (25 dias). Formatos: Super banner. Quantidade de
impressões: 725.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal TERRA. Praça: Nacional.
Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias). Formatos: 300x250
e 300x250/600x250. Quantidade de impressões: 2.200.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical METRÓPOLES. Praça:
Brasília/DF. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias).
Formato: Retângulo. Quantidade de impressões: 439.988 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical PORTAL O SUL.
Praça: Porto Alegre/RS. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25
dias). Formato: Super banner. Quantidade de impressões:
185.822 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical CORREIO
BRAZILIENSE. Praça: Brasília/DF. Período: 01/08/2017 a
25/08/2017 (30 dias). Formatos: Retângulo. Quantidade de
impressões: 733.334 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal IG. Praça: Nacional. Período:
01/08/2017 a 25/08/2017 (30 dias). Formatos: Super banner e
banner central. Quantidade de impressões: 1.853.663 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal GLOBO.COM. Praça:
Nacional. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias).
Formatos: Globo.com _Retângulo 1 (Segmentado). Quantidade
de impressões: 1.000.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal AOL. Praça: Nacional. Período:
01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias). Div. Formatos (Mobile); e
Chat Ads. Quantidade de impressões: 5.208.000 - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical NE 10 (JC ONLINE)
Praça: Recife/PE. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias).
Formato: Super/retangular. Quantidade de impressões:
1.354.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal R7. Praça: Nacional. Período:
01/08/2017 a 25/08/2017 (25dias). Formatos: Island (300x250).
Quantidade de impressões: 2.169.000 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical D24 AM (DIARIO DO
AMAZONAS-DEZ MINUTOS). Praça: Manaus/AM. Período:
01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias). Formatos: Super banner.
Quantidade de impressões: 290.000 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical CORREIO 24h. Praça:
Salvador/BA. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias).
Formatos: Super banner. Quantidade de impressões: 647.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no portal vertical CLICRBS RS. Praça:
Porto Alegre/RS. Período: 01/08/2017 a 25/08/2017 (25 dias).
Formato: Super banner. Quantidade de impressões: 775.000 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VITÓRIA FM, na praça: Vitória
de Santo Antão/PE, no programa: PEDIU TOCOU. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CIDADE FM, na praça:
Tabira/PE, no programa: A CIDADE É SHOW. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SURUBIM AM, na praça:
Surubim/PE, no programa: SHOW DA CIDADE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio INTEGRAÇÃO FM, na praça:
Surubim/PE, no programa: INTEGRAÇÃO CIDADE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

Valor (R$)
7.125,07

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

1909

804955

6.729,18

RPÑP

20.477,65

1830

804621

42.665,62

2001

805174

11.803,76

2147

805428

16.874,38

1925

805029

21.074,17

15.932,34

RPÑP

1903

7.916,72

804950

RPÑP

15.200,04

2007

805177

21.072,18

1998

805169

15.039,32

1829

804620

58.726,79

2149

805430

30.438,78

1901

804948

36.360,93

1860

804727

14.246,20

2265

805772

19.950,00

1904

804951

18.527,33

1923

805027

4.262,34

2096

805303

2.596,47

2095

805302

3.159,04

2097

805304

4.633,70

2104

805310
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.230

23123005180201781

SOCIEDADE RADIO
CULTURA FMSERRA
TALHADA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.229

23123005180201781

RADIO E TELEVISAO
GRANDE RIO FM
STEREO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.228

23123005180201781

POLO COMUNICACAO
LTDA - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.227

23123005180201781

REDE BRASIL DE
COMUNICACOES
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.226

23123005180201781

RADIO ASA BRANCA
DE SALGUEIRO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.225

23123005180201781

REDE NORDESTE DE
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.224

23123005180201781

RADIO
TRANSAMERICA DE
RECIFE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.223

23123005180201781

TERNURINHA
PROPAGANDA E
EVENTOS LTDA EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.222

23123005180201781

RADIO BETEL LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.221

23123005180201781

RADIO CLUB DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.220

23123005180201781

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.219

23123005180201781

RADIO E TELEVISAO
GRANDE RIO FM
STEREO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.218

23123005180201781

RADIO DO GRANDE
RIO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.217

23123005180201781

FUNDACAO
EMISSORA RURAL A
VOZ DO SAO
FRANCISCO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.216

23123005180201781

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.215

23123005180201781

DIFUSORAS DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.214

23123005180201781

RADIO QUILOMBO
DOS PALMARES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.213

23123005180201781

RADIO CULTURA DOS
PALMARES S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.212

23123005180201781

RADIO FM
VOLUNTARIOS DA
PATRIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.211

23123005180201781

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.210

23123005180201781

RADIO FM NAZARE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.209

23123005180201781

DIFUSORAS DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA FM, na praça: Serra
Talhada/PE, no programa: BOM DIA CULTURA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio BOA VISTA FM, na praça:
Santa Maria da Boa Vista/PE, no programa: MEGAPHONE.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PÓLO FM, na praça: Santa Cruz
do Capibaribe/PE, no programa: ESTÚDIO 1. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SALGUEIRO FM, na praça:
Salgueiro/PE, no programa: SHOW DA CIDADE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ASA BRANCA AM, na praça:
Salgueiro/PE, no programa: CAFÉ COM NOTÍCIAS. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TOP MUSIC, na praça:
Recife/PE, no programa: FIM DO STRESS. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio RÁDIO TRANSAMÉRICA DE
RECIFE/PE, na praça: Recife/PE, no programa: DEBATE
BOLA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções:
40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PLANALTO FM, na praça:
Recife/PE, no programa: SAMIR ABOU HANA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio MARANATA AM, na praça:
Recife/PE, no programa: SUPER MANHÃ MARANATA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CLUBE FM, na praça:
Recife/PE, no programa: PROGRAMA DO BOCÃO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL FM, na praça:
Petrolina/PE, no programa: MANHÃ DO VALE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio GRANDE RIO FM, na praça:
Petrolina/PE, no programa: MEGAPHONE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio GRANDE RIO AM, na praça:
Petrolina/PE, no programa: PROGRAMA OPINIÃO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio EMISSORA RURAL AM, na
praça: Petrolina/PE, no programa: TRIBUNA DO POVO.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio RBC PESQUEIRA FM 106,3,
na praça: Pesqueira/PE, no programa: MANHÃ DE UM NOVO
DIA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM, na praça:
Pesqueira/PE, no programa: SHOW DA MANHÃ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio QUILOMBO FM, na praça:
Palmares/PE, no programa: DE BEM COM A VIDA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA PALMARES AM, na
praça: Palmares/PE, no programa: SHOW DA MANHÃ.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
AM, na praça: Ouricuri/PE, no programa: MANHÃ NA
VOLUNTÁRIO. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio RBC OURICURI FM 92,1, na
praça: Ouricuri/PE, no programa: MANHÃ DE UM NOVO DIA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio NAZA FM,3, na praça: Nazaré
da Mata/PE, no programa: BOM DIA NAZA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA LIMOEIRO
(JORNAL) AM, na praça: Limoeiro/PE, no programa: SUPER
MANHÃ. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções:
40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

3.009,60

2101

805307

2.825,68

2108

805314

2.985,89

2099

805305

3.461,95

2111

805317

3.461,95

2094

805357

Valor (R$)

11.682,72

RPÑP

12.990,68

2201

805516

17.270,24

2285

805778

26.174,40

RPÑP

28.196,00

2414

806012

10.079,54

2196

805507

5.116,32

2110

805316

5.129,18

2107

805313

3.769,02

2102

805308

8.911,00

2100

805306

10.079,54

2204

805519

3.685,39

23

3.751,97

2109

805315

2.808,96

2105

805311

8.911,00

2103

805309

3.989,36

2106

805312

10.079,54

2191

805501
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.208

23123005180201781

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.207

23123005180201781

J. MACHADO
GUIMARAES
EMPREENDIMENTOS
LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.206

23123005180201781

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.205

23123005180201781

RADIO F M SETE
COLINAS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.204

23123005180201781

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.203

23123005180201781

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.202

23123005180201781

F M RADIO VOZ DO
AGRESTE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.201

23123005180201781

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.200

23123005180201781

RADIO LIBERDADE
DE CARUARU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.199

23123005180201781

RADIO VENEZA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.198

23123005180201781

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.197

23123005180201781

REDE NORDESTE DE
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.196

23123005180201781

RADIO CULTURA DO
NORDESTE LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.195

23123005180201781

RADIO E TELEVISAO
BANDEIRANTES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.194

23123005180201781

SISTEMA HORIZONTE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.193

23123005180201781

RADIO FELICIDADE
FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.192

23123005180201781

ORGANIZACAO RH
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.191

23123005180201781

RADIO BOM
CONSELHO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.190

23123005180201781

RADIO LITORAL FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.189

23123005180201781

F M RADIO
INDEPENDENTE DE
ARCOVERDE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.188

23123005180201781

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.187

23123005180201781

RADIO DA GRANDE
SERRA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.186

23123005180201781

ARARI-RADIO FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio RBC FM 93,3, na praça:
Igarassu/PE, no programa: MANHÃ DE UM NOVO DIA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio GRAVATÁ FM, na praça:
Gravatá/PE, no programa: TRÂNSITO LIVRE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio MARAVILHA FM, na praça:
Goiana/PE, no programa: MANHÃ DE UM NOVO DIA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SETE COLINAS FM, na praça:
Garanhuns/PE, no programa: POINT 100,5. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM, na praça:
Garanhuns/PE, no programa: SUPER MANHÃ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio FLORESTA 101,9 FM, na
praça: Floresta/PE, no programa: MANHÃ DE UM NOVO DIA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio AGRESTE FM, na praça:
Cupira/PE, no programa: MANHÃ ALEGRE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio RBC CARUARU FM 102, na
praça: Caruaru/PE, no programa: MANHÃ DE UM NOVO DIA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE FM, na praça:
Caruaru/PE, no programa: TELEMÚSICA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JOVEM PAN FM CARUARU,
na praça: Caruaru/PE, no programa: MORNING SHOW.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM, na praça:
Caruaru/PE, no programa: SHOW DA MANHÃ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio GLOBO FM, na praça:
Caruaru/PE, no programa: BOM DIA GLOBO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA NORDESTE AM, na
praça: Caruaru/PE, no programa: NOVA MANHÃ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio BAND FM, na praça:
Caruaru/PE, no programa: MANHÃ SHOW. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CARPINA FM 89,1, na praça:
Carpina/PE, no programa: ESPAÇO LIVRE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio FELICIDADE FM, na praça:
Cabrobó/PE, no programa: NOSSA VOZ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VERDADE FM, na praça:
Bonito/PE, no programa: TRIBUNA DA VERDADE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PAPACAÇA - BOM
CONSELHO AM, na praça: Bom Conselho/PE, no programa:
SHOW DA MANHÃ. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio LITORAL FM, na praça:
Barreiros/PE, no programa: BOM DIA MANHÃ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio INDEPENDENTE FM, na praça:
Arcoverde/PE, no programa: ALÔ INDEPENDENTE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ARCOVERDE FM 95,5, na
praça: Arcoverde/PE, no programa: MANHÃ DE UM NOVO DIA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na GRANDE SERRA AM 660, na praça:
Araripina/PE, no programa: MIX GRANDE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ARARI FM, na praça:
Araripina/PE, no programa: SUPER MANHÃ. Formato:

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

8.911,00

2076

805328

3.733,88

2086

805350

8.911,00

2085

805349

3.691,01

2071

805382

10.079,54

2197

805508

7.638,00

2065

805378

3.163,73

2058

805365

8.911,00

2069

805387

45.454,23

2011

805180

5.760,80

2188

805498

10.079,54

2209

805534

6.374,88

2068

805380

8.609,28

2589

806263

12.725,69

2417

806015

3.143,03

2064

805371

2.528,07

2061

805368

3.042,89

2416

806014

2.764,37

2055

805361

2.839,97

2088

805352

3.643,75

2078

805330

7.638,00

2087

805351

8.911,00

2083

805337

3.029,21

2084

805338

Valor (R$)
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

3.411,89

2056

805363

2.672,52

2060

805367

3.712,50

2073

805384

4.195,20

1967

805138

3.286,49

2092

805355

3.651,65

2279

805775

3.195,19

1985

805155

4.180,00

1973

805143

2.888,00

1971

805142

3.002,42

1975

805145

3.469,07

2066

805379

3.225,62

1988

805158

3.556,80

1963

805134

3.967,20

1980

805150

3.498,79

2075

805327

1.316,70

2288

805793

2.668,97

1962

805133

3.043,04

2185

805495

3.043,04

2192

805502

3.164,76

1986

805156

3.105,81

2070

805381

3.379,45

2203

805518

Valor (R$)

Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

2017/104.185

23123005180201781

RADIO RIO PONTAL
FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.184

23123005180201781

FUNDACAO
CULTURAL SENHOR
BOM JESUS DOS
REMEDIOS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.183

23123005180201781

RADIO CULTURA DE
VARZEA ALEGRE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.182

23123005180201781

SISTEMA LIBERDADE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.181

23123005180201781

RADIO SANT ANA DE
TIANGUA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.180

23123005180201781

RADIO CULTURA DOS
INHAMUNS LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.179

23123005180201781

RADIO TUPINAMBA
DE SOBRAL LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.178

23123005180201781

SISTEMA LIBERDADE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.177

23123005180201781

PARAISO
COMUNICACOES
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.176

23123005180201781

RADIO FM IGUATU
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.175

23123005180201781

RADIO SERTAO
CENTRAL LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.173

23123005180201781

RADIO TABAJARA DE
SAO BENEDITO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.172

23123005180201781

SISTEMA LIBERDADE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.171

23123005180201781

SISTEMA LIBERDADE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.170

23123005180201781

RADIO PROGRESSO
DE RUSSAS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.169

23123005180201781

RADIO FM CANAVIAL
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.168

23123005180201781

TV MUCURIPE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.167

23123005180201781

FUNDACAO
CANUDOS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.166

23123005180201781

RADIO CAMPO MAIOR
DE QUIXERAMOBIM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.165

23123005180201781

RADIO MONOLITOS
DE QUIXADA LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.164

23123005180201781

RADIO CULTURA DE
QUIXADA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.163

23123005180201781

FUNDACAO SAO
FRANCISCO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio na rádio RIO PONTAL FM, na praça:
Afrânio/PE, no programa: ESTÚDIO 99. Formato: Testemunhal
60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação: Agosto MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PAJEÚ AM, na praça: Afogados
da Ingazeira/PE, no programa: MANHÃ TOTAL. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM, na praça:
Várzea Alegre/CE, no programa: TEM DE TUDO NA
CULTURA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SOMZOOM 94,9 FM, na praça:
Tianguá/CE, no programa: JORNAL ALERTA GERAL-2ª
EDIÇÃO. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SANT`ANA AM, na praça:
Tianguá/CE, no programa: BOM DIA IBIAPABA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA DOS INHAMUNS
AM, na praça: Tauá/CE, no programa: OPINIÃO DO POVO.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TUPINAMBA 1120 AM, na
praça: Sobral/CE, no programa: ALO ALO ZONA NORTE.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SOMZOOM 91,3, na praça:
Sobral/CE, no programa: SHOW POPULAR. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PARAÍSO FM, na praça:
Sobral/CE, no programa: ESTAÇÃO 101. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 99,7, na
praça: Sobral/CE, no programa: VOZ E VEZ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SERTÃO CENTRAL AM, na
praça: Senador Pompeu/CE, no programa: SHOW DE
SUCESSOS. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TABAJARA 870, na praça: São
Benedito/CE, no programa: JORNAL REGIONAL. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio FM 97,3, na praça: Santa
Quitéria/CE, no programa: JORNAL DA 97. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SOMZOOM 90,9 FM, na praça:
Russas/CE, no programa: SHOW POPULAR. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PROGRESSO 1140, na praça:
Russas/CE, no programa: BOM DIA ALEGRIA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PLUS FM 98,7, na praça:
Redenção/CE, no programa: CEARÁ NEWS. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 98,9, na
praça: Quixeramobim/CE, no programa: VOZ E VEZ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CANUDOS FM 106,7, na praça:
Quixeramobim/CE, no programa: MANHÃ 106. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CAMPO MAIOR 840, na praça:
Quixeramobim/CE, no programa: REPÓRTER CEARÁ.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio MONOLITOS 970, na praça:
Quixadá/CE, no programa: 970 GRAUS. Formato: Testemunhal
60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação: Agosto MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM, na praça:
Quixadá/CE, no programa: JORNAL DA CULTURA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio FM SÃO FRANCISCO, na
praça: Pedra Branca/CE, no programa: MANHÃ MUSICAL.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição
Veiculação: Agosto
BRASILEIRA.

2017/104.162

23123005180201781

RADIO TRES CLIMAS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.161

23123005180201781

RADIO MAGUARI DE
BATURITE LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.160

23123005180201781

RADIO GUARANY
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.159

23123005180201781

SISTEMA OROS DE
RADIO E TELEVISAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.158

23123005180201781

FUNDACAO SITONIO
DO VALE

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.157

23123005180201781

RADIO DIFUSORA
SEARA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.156

23123005180201781

RADIO UNIVERSAL
DE MORRINHOS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.155

23123005180201781

RADIO SERTOES DE
MOMBACA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.154

23123005180201781

RADIO PLANALTO DE
MARACANAU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.153

23123005180201781

SOCIEDADE RADIO
VALE DO JAGUARIBE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.152

23123005180201781

RADIO FM IGUATU
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.151

23123005180201781

RADIO EDUCADORA
JAGUARIBANA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.150

23123005180201781

RADIO VALE DO
SALGADO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.149

23123005180201781

RADIO TEMPO FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.148

23123005180201781

RADIO PROGRESSO
DE JUAZEIRO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.147

23123005180201781

FUNDACAO
EDUCATIVA
SALESIANA PADRE
CICERO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.146

23123005180201781

RADIO LIBERDADE
DE ITAREMA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.145

23123005180201781

RADIO UIRAPURU DE
ITAPIPOCA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.144

23123005180201781

RADIO LIDER DE
ITAPIPOCA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.143

23123005180201781

A C GOMES BASTOS
ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

-

MELHORIA

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

2.234,40

2253

805769

3.834,22

2137

805419

3.651,65

2207

805532

3.346,68

2193

805504

3.469,07

2208

805533

3.346,68

2072

805383

3.529,93

2091

805358

3.529,93

2089

805353

Valor (R$)
DA

EDUCAÇÃO

Veiculação de anúncio na rádio PLUS FM 88,7, na praça:
Paraipaba/CE, no programa: CEARÁ NEWS. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio FM VIDA, na praça:
Pacatuba/CE, no programa: MANHÃ DE BENÇÃO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio BOA NOVA DE PACAJUS, na
praça: Pacajus/CE, no programa: ESTAÇÃO BOA NOVA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ORÓS FM, na praça:
ORÓS/CE, no programa: DISK SUCESSO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VALE FM 103,3, na praça: Nova
Russas/CE, no programa: MANHÃ 103. Formato: Testemunhal
60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação: Agosto MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA SEARA AM, na
praça: Nova Russas/CE, no programa: SERTÃO VERDE .
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PRINCESA DO NORTE 1480,
na praça: Morrinhos/CE, no programa: TRIBUNA LIVRE.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SERTÕES DE MOMBAÇA AM,
na praça: Mombaça/CE, no programa: JORNAL DA SERTÕES.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PITAGUARY AM 1340, na
praça: Maracanaú/CE, no programa: TEMPO DE
MARACANAÚ. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VALE AM 1260, na praça:
Limoeiro do Norte/CE, no programa: BOM DIA VALE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 100,1, na
praça: Limoeiro do Norte/CE, no programa: VOZ E VEZ.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio EDUCADORA 560, na praça:
Limoeiro do Norte/CE, no programa: PROGRAMA ROSÁLIO
DANIEL. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções:
40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VALE DO SALGADO AM, na
praça: Lavras da Mangabeira/CE, no programa: BATE PAPO
COM ARRUDA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TEMPO FM 101,5, na praça:
Juazeiro do Norte/CE, no programa: A HORA DO TEMPO.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PROGRESSO 97,9 FM, na
praça: Juazeiro do Norte/CE, no programa: SUPER MANHÃ.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PADRE CÍCERO FM, na praça:
Juazeiro do Norte/CE, no programa: INTERLIGADO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE 1250, na praça:
Itarema/CE, no programa: PROGRAMA GERLANDO SANTOS.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio UIRAPURU DE ITAPIPOCA
AM, na praça: Itapipoca/CE, no programa: ARRIBANDO O
CHAPÉU DE COURO. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio LÍDER FM, na praça:
Itapipoca/CE, no programa: COMANDO LÍDER. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ATITUDE FM, na praça:
Itapagé/CE, no programa: MANHÃ 96. Formato: Testemunhal
60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação: Agosto MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

3.651,65

RPÑP

3.422,73

1990

805160

2.535,52

1992

805165

3.712,50

2059

805366

3.043,04

2079

805331

4.290,69

2139

805421

4.290,69

2062

805369

1.216,00

2746

RPÑP

3.651,65

2067

805386

3.225,62

2186

805496

3.042,43

3.236,69

RPÑP

2415

806013
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.142

23123005180201781

RADIO MACAMBIRA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.141

23123005180201781

RADIO IRACEMA DE
IPU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.140

23123005180201781

LIBERDADE AM DE
IGUATU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.139

23123005180201781

RADIO FM IGUATU
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.138

23123005180201781

RADIO IGUATU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.137

23123005180201781

J R M BRASIL
PUBLICIDADES

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.136

23123005180201781

RADIO GUARACIABA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.135

23123005180201781

TV MUCURIPE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.134

23123005180201781

RADIO SOCIEDADE
EDUCADORA DO
CARIRI LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.133

23123005180201781

RADIO FM CRATEUS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.132

23123005180201781

RADIO VALE DO RIO
POTY LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.131

23123005180201781

TV MUCURIPE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.130

23123005180201781

RADIO ANTENA 5 FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.129

23123005180201781

FM CARIUS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.128

23123005180201781

SISTEMA INTEGRADO
DE RADIO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.127

23123005180201781

RADIO SUL
CEARENSE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.126

23123005180201781

RADIO LIBERDADE
DE BOA VIAGEM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.125

23123005180201781

FUNDACAO DE
RADIODIFUSAO
EDUCATIVA
EVANGELICA
CONGREGACIONAL
DE BOA VIAGEM

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.124

23123005180201781

RADIODIFUSORA ASA
BRANCA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.123

23123005180201781

PS RADIODIFUSAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.122

23123005180201781

RADIO JAGUARIBANA
DE ARACATI LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.121

23123005180201781

FM MAIOR DE
ARACATI LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio MACAMBIRA AM, na praça:
Ipueiras/CE, no programa:CANAL LIVRE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio IRACEMA 1.360, na praça:
Ipu/CE, no programa: SHOW DA MANHÃ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE AM, na praça:
Iguatu/CE, no programa: A HORA DO POVO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 103,1, na
praça: Iguatu/CE, no programa: VOZ E VEZ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ANTENA SUL FM, na praça:
Iguatu/CE, no programa: BOM DIA CENTRO SUL. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio BRASIL FM, na praça: Icó/CE,
no programa: PROGRAMA RUBENS BRASIL. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SOMZOOM - GUARACIABA
AM, na praça: Guaraciaba do Norte/CE, no programa: JORNAL
ALERTA GERAL - 2ª EDIÇÃO. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 97,5, na
praça: Crato/CE, no programa: VOZ E VEZ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio EDUCADORA AM, na praça:
Crato/CE, no programa: JORNAL DA EDUCADORA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PLUS 93,3, na praça:
Crateús/CE, no programa: CEARÁ NEWS. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VALE DO RIO POTY 590 AM,
na praça: Crateús/CE, no programa: FALANDO
FRANCAMENTE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 92,1, na
praça: Crateús/CE, no programa: VOZ E VEZ. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ANTENA FM, na praça:
Carnaubal/CE, no programa: CAFÉ BRASIL. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio PLUS FM 91,5 (Ex FM
CARIÚS), na praça: Cariús/CE, no programa: CEARÁ NEWS.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio MEIO NORTE FM 93,1, na
praça: Camocim/CE, no programa: MEIO NORTE EM
DESTAQUE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SUL CEARENSE AM, na praça:
Brejo Santo/CE, no programa: JORNAL DA INTEGRAÇÃO
REGIONAL. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE 1310, na praça:
Boa Viagem/CE, no programa: LIBERDADE A VOZ DO POVO.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ESPERANÇA 106,1 FM, na
praça: Boa Viagem/CE, no programa: JORNAL DA 106.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ASA BRANCA AM, na praça:
Boa Viagem/CE, no programa: JORNAL DA ASA BRANCA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio FM MAIOR 93,3, na praça:
Baturité/CE, no programa: SHOW POPULAR. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio MORIÁ AM, na praça:
Aracati/CE, no programa: A HORA DA VERDADE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CANOA FM, na praça:
Aracati/CE, no programa: BOM DIA CANOA. Formato:

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

3.651,65

2190

805500

3.286,49

2540

806262

2.921,32

2212

805537

3.002,42

1984

805154

2.332,77

2210

805535

3.590,79

1989

805159

4.309,20

1969

805140

3.002,42

1978

805148

4.031,22

2202

805517

1.556,10

2280

805776

2.799,59

1995

805167

3.002,42

1966

805137

2.662,13

2199

805514

1.795,50

2267

805773

4.016,81

2738

RPÑP

3.043,04

2077

805329

3.103,90

2200

805515

699,2

1979

805149

3.103,90

1983

805153

2.740,03

2093

805356

3.590,79

2063

805370

3.376,09

2189

805499

Valor (R$)
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

3.106,90

1982

805152

3.469,07

2145

805427

6.165,88

2081

805335

5.913,18

2412

806010

4.018,50

2281

805777

5.586,00

2205

805520

2.052,00

1965

805136

4.864,00

2195

805506

5.700,00

2745

RPÑP

Valor (R$)

Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

2017/104.120

23123005180201781

RADIO FM GURUPA
LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.119

23123005180201781

RADIO EMISSORA DE
ACOPIARA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.118

23123005180201781

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.117

23123005180201781

RADIO E TELEVISAO
BANDEIRANTES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.116

23123005180201781

RADIO CARAIPE FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.115

23123005180201781

RADIO ALVORADA DE
TEIXEIRA DE FREITAS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.114

23123005180201781

RADIO DIFUSORA DE
SERRINHA S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.113

23123005180201781

RADIO FM RAINHA DE
SENHOR DO BONFIM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.112

23123005180201781

RADIO RECONCAVO
FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.111

23123005180201781

RADIO CLUBE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.110

23123005180201781

RADIO E TELEVISAO
BANDEIRANTES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.109

23123005180201781

FUNDACAO
CULTURAL ALZIRA DA
SILVA CORREA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.108

23123005180201781

RADIO JUAZEIRO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.107

23123005180201781

RADIO RIOVALE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.106

23123005180201781

RADIO JORNAL DE
ITAPETINGA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.105

23123005180201781

EMPRESA DE
TELECOMINICACAO
ES GOIS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.104

23123005180201781

RADIO EXTREMO SUL
DA BAHIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.103

23123005180201781

RADIO MERIDIONAL
DA BAHIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.102

23123005180201781

RADIO MERIDIONAL
DA BAHIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/104.101

23123005180201781

RADIO DIFUSORA DE
IRECE AM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio na rádio SÃO BENTO FM, na praça:
Amontada/CE, no programa: FORROZÃO DO KATITU.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio VALE DO QUINCOÊ 550, na
praça: Acopiara/CE, no programa: ESPAÇO LIVRE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE VITÓRIA
DA CONQUISTA/BA, na praça: Vitória da Conquista/BA, no
programa: A HORA DO CHICO. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio BAND FM 99,1 FM - VITÓRIA
DA CONQUISTA/BA, na praça: Vitória da Conquista/BA, no
programa: MANHÃ SHOW. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CARAÍPE 100,5, na praça:
Teixeira de Freitas/BA, no programa: CONEXÃO JOVEM.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio ALVORADA AM, na praça:
Teixeira de Freitas/BA, no programa: CONEXÃO GOSPEL.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA AMCONTINENTAL, na praça: Serrinha/BA, no programa: JORNAL
SERRINHA HOJE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio RAINHA 97 FM, na praça:
Senhor do Bonfim/BA, no programa: PEGA FOGO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio RECÔNCAVO 98,5 FM, na
praça: Santo Antônio de Jesus/BA, no programa: ACORDA
CIDADE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções:
40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CLUBE AM 680, na praça:
Santo Antônio de Jesus/BA, no programa: BOM DIA CIDADE.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio BAND FM -PORTO
SEGURO/BA, na praça: Porto Seguro/BA, no programa:
MANHÃ SHOW. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 40. Veiculação: Agosto - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio MODERNA FM, na praça: Luís
Eduardo Magalhães/BA, no programa: REVISTA MODERNA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JUAZEIRO 1190 AM, na praça:
Juazeiro/BA, no programa: SEM FRONTEIRAS. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio CIDADE AM 870, na praça:
Juazeiro/BA, no programa: BOM DIA CIDADE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM 660, na praça:
Itapetinga/BA, no programa: CHICOTE DO POVO. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio TERRAMAR FM, na praça:
Itamaraju/BA, no programa: TDB TERRAMAR. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio EXTREMO SUL 830, na praça:
Itamaraju/BA, no programa: REPÓRTER EXTREMO SUL.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio FM SUL 102.1 , na praça:
Itabuna/BA, no programa: MANHÃ TOTAL - 2ª EDIÇÃO.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio FM SUL 102.1 , na praça:
Itabuna/BA, no programa: MANHÃ TOTAL - 1ª EDIÇÃO.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA AM, na praça:
Irecê/BA, no programa: BOM DIA CIDADE, BOM DIA REGIÃO.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40.
Veiculação: Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

1.026,00

4.444,63

RPÑP

5.985,00

1968

805139

1.710,00

1981

805151

3.160,08

2263

805771

5.266,80

2275

805774

1.197,00

2187

805497

1.383,20

1976

805146

1.162,80

2136

805418

1.162,80

2136

805418

1.489,60

2144

805426
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/104.100

23123005180201781

RADIO SANTA CRUZ
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.1

23123005186201759

EDITORA VERDES
MARES LTDA

2017/105.10

23123005186201759

AGENCIA RBS DE
NOTICIAS LTDA

2017/105.11

23123005186201759

EDITORA VERDES
MARES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.12

23123005186201759

EMPRESA
JORNALISTICA O
POVO S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.13

23123005186201759

RBS - ZERO HORA
EDITORA
JORNALISTICA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.14

23123005186201759

SA CORREIO
BRAZILIENSE

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.15

23123005186201759

METROPOLES MIDIA
E COMUNICACAO
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.19

23123005186201759

RADIO GAUCHA SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.2

23123005186201759

EMPRESA
JORNALISTICA O
POVO S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.20

23123005186201759

RADIO ATLANTIDA FM
DE PORTO ALEGRE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.21

23123005186201759

SA CORREIO
BRAZILIENSE

2017/105.24

23123005186201759

FUNDACAO GRACA
DA BAHIA - FUGRAB

2017/105.25

23123005186201759

EMPRESA
METROPOLITANA DE
RADIODIFUSAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.26

23123005186201759

TELEVISAO CIDADE
MODELO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.28

23123005186201759

LOOK IN DOOR PLACAS DE
SINALIZACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.29

23123005186201759

AGENCIA RBS DE
NOTICIAS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.30

23123005186201759

RBS - ZERO HORA
EDITORA
JORNALISTICA S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.31

23123005186201759

PACTO-PATRIMONIAL
E PARTICIPACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.32

23123005186201759

EMPRESA
METROPOLITANA DE
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.33

23123005186201759

LOOK IN DOOR PLACAS DE
SINALIZACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.34

23123005186201759

LOOK IN DOOR PLACAS DE
SINALIZACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.35

23123005186201759

LOOK IN DOOR PLACAS DE
SINALIZACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/105.36

23123005186201759

2017/105.37

23123005186201759

2017/105.38

23123005186201759

RADIO
INTERCONTINENTAL
LTDA
RADIO
INTERCONTINENTAL
LTDA
RADIO
INTERCONTINENTAL
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio SANTA CRUZ 1090 AM, na
praça: Ilhéus/BA, no programa: ALERTA GERAL. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 40. Veiculação:
Agosto - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal DIARIO DO NORDESTE/CE,
formato: Standard, 1/2 página. Quantidade de Inserções: 3.
Período: Setembro - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal DIARIO CATARINENSE/SC,
formato: Tablóide. Quantidade de Inserções: 2. Período: 04 e
11/09/17 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site DIARIO DO NORDESTE. Praça:
Fortaleza. Período: 01/09 a 30/09/2017. Formatos: Retângulo
médio, super banner e DHTML. Quantidade de impressões:
2.220.000 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site O POVO ON LINE. Praça:
Fortaleza. Período: 01/09 a 30/09/2017. Formatos: Super
banner, banner retângulo e outlimit. Quantidade de impressões:
1.000.004 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site DIÁRIO.COM. Praça: Porto
Alegre. Período: 01/09 a 30/09/2017. Formatos: Super banner.
Quantidade de impressões: 100.000 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação
de
anúncio
no
site
CORREIOBRAZILIENSE.COM.BR. Praça: Brasília. Período:
01/09 a 30/09/2017. Formato: Super banner. Quantidade de
impressões: 400.000 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site METRÓPOLE. Praça: Nacional.
Período: 01/09 a 30/09/2017. Formatos: Super banner e
Post/Notas. Quantidade de impressões: 1.000.000 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio GAÚCHA PORTO ALEGRE, na
praça: Porto Alegre/RS, formato: Texto ao vivo 60\". Período:
Setembro. Quantidade de Inserções: 24 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal O POVO/CE, formato:
Standard, 4 colx26 cm. Quantidade de Inserções: 11. Período:
Setembro - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ATLÂNTIDA FM, na praça:
Porto Alegre/RS, formato: Texto ao vivo 60\". Período:
Setembro. Quantidade de Inserções: 24 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CLUBE FM, na praça:
Brasília/DF, formatos: 60\" e BLITZ. Período: Setembro.
Quantidade de Inserções: 28 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio NOSSA RÁDIO , na praça:
Nacional, formato: Testemunhal 60\". Período: Setembro.
Quantidade de Inserções: 37 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio METRÓPOLES, na praça:
Salvador/BA, formato: Testemunhal 60\" e programete 60\".
Período: Setembro. Quantidade de Inserções: 63 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio pela rede de televisão RIT, nos
programas: Vejam Só Rit e Jornal das 22hs. Praça: Nacional.
Formatos: Merchandising e 3 Min/Reportagem Quantidade de
inserções: 37. Período: Setembro - Melhoria da Educação
Brasileira.!
Veiculação de mídia exterior (DOOH) CIRCUITO LOOK, na
praça: Brasília/DF, no formato: Vinheta 15\". Quantidade de
Monitores: 175. Número de Inserções: 759.106. Período:
25/08/2017 a 24/09/2017 - Melhoria da Educação.
Veiculação de anúncio no jornal DIARIO CATARINENSE/SC,
formatos: Tablóide, página e contracapa. Quantidade de
Inserções: 1. Período: Setembro - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no sites ZERO HORA. Praça: Porto
Alegre. Período: 01/09 a 30/09/2017. Formatos: Super banner.
Quantidade de impressões: 100.000 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal METRÓPOLES/BA, formatos:
Tablóide, página. Quantidade de Inserções: 4. Período:
Setembro - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio METRÓPOLES, na praça:
Salvador/BA, formato: Testemunhal 60\" e programete 60\".
Período: Setembro. Quantidade de Inserções: 67 - Melhoria da
Educação Brasileira.!
Veiculação de mídia exterior (DOOH) CIRCUITO LOOK, na
praça: Brasília/DF, no formato: Vinheta 15\". Quantidade de
Monitores: 19. Número de Inserções: 63.840. Período:
01/09/2017 a 24/09/2017 - Melhoria da Educação.
Veiculação de mídia exterior (DOOH) CIRCUITO LOOK, na
praça: Brasília/DF, no formato: Vinheta 15\". Quantidade de
Monitores: 19. Número de Inserções: 19.950. Período:
25/08/2017 a 24/09/2017 - Melhoria da Educação.
Veiculação de mídia exterior (DOOH) CIRCUITO LOOK, na
praça: Brasília/DF, no formato: Vinheta 15\". Quantidade de
Monitores: 156. Número de Inserções: 154.157. Período:
25/08/2017 a 31/08/2017 - Melhoria da Educação.
Veiculação de anúncio na rádio RÁDIO 98 FM, na praça:
Curitiba/PR, formato: 60\" e Ação. Período: Setembro.
Quantidade de Inserções: 23 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RÁDIO 98 FM, na praça:
Curitiba/PR, formato: 60\" e Ação. Período: Setembro.
Quantidade de Inserções: 82 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio MUNDO LIVRE, na praça:
Curitiba/PR, formato: 60\". Período: Setembro Quantidade de
Inserções: 56 - Melhoria da Educação Brasileira.

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

3.914,00

1987

805157

80.177,39

2268

805785

21.180,25

2254

805780

Valor (R$)

36.337,50

RPÑP

20.409,11

2737

RPÑP

2.280,00

2256

805781

13.119,50

2140

805412

10.773,00

2286

805790

78.016,61

2284

805789

241.897,85

2548

806265

56.354,76

2206

805786

14.526,30

2744

RPÑP

45.663,06

2098

805301

35.910,00

2274

805792

144.502,48

2262

805782

17.319,80

2418

806007

5.627,71

RPÑP

2.280,00

2283

805788

13.196,26

2422

806008

38.190,00

2420

806139

1.681,14

2496

806141

420,04

2497

806142

4.329,96

2499

806143

11.358,51

2429

806009

25.108,29

2282

805787

31.036,61

2266

805784
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição

2017/105.39

23123005186201759

RADIO CONTINENTAL
DE CURITIBA LTDA

RBS - ZERO HORA
EDITORA
JORNALISTICA S.A.
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

23123005213201793

ENTREQUADRA
NOVAS MIDIAS EIRELI
- ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/050.1

23123005223201729

SOM E LETRAS S/S
EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio na rádio RÁDIO 98 FM, na praça:
Curitiba/PR, formato: 60\" e Ação. Período: Setembro.
Quantidade de Inserções: 44 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal CORREIO BRAZILIENSE/DF,
formato: Standard, 1/2 página. Quantidade de Inserções: 4.
Período: Setembro - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal METRÓPOLES/BA, formatos:
Tablóide, página. Quantidade de Inserções: 4. Período: 07, 14,
21 e 28/09/17 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DA BAHIA/BA,
formato: Standard, meia página. Quantidade de Inserções: 16.
Período: Setembro - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal GAZETA DO POVO/PR,
formato: Tablóide, 1 página. Quantidade de Inserções: 8.
Período: Setembro - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DO PARANÁ/PR,
formato: Tablóide, 1 página. Quantidade de Inserções: 8.
Período: Setembro - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal ZERO HORA/RS, formatos:
Tablóide, contracapa e página. Quantidade de Inserções: 3.
Período: Setembro - Melhoria da Educação Brasileira.
Criação do roteiro de vídeo de aproximadamente 2 minutos.
Quantidade: 8 vídeos - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Produção de vídeo de aproximadamente 2 minutos em 2D e 3D.
Quantidade: 8 vídeos. Produção de 40 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Produção de 149 Spots DE 60\" (autorizado 160 - 11 não
produzidos \"glosados\" - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

2017/105.4

23123005186201759

SA CORREIO
BRAZILIENSE

2017/105.5

23123005186201759

PACTO-PATRIMONIAL
E PARTICIPACAO
LTDA

2017/105.6

23123005186201759

SITE - EDITORA S/A

2017/105.7

23123005186201759

EDITORA GAZETA DO
POVO S/A

2017/105.8

23123005186201759

EDITORA O ESTADO
DO PARANA SA

2017/105.9

23123005186201759

2017/045.1

23123005213201793

2017/045.2

2017/046.1

23123005226201762

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

FIES

2017/046.2

23123005226201762

2017/046.3

23123005226201762

2017/046.4

23123005226201762

TATANKA FILMS
LTDA.
TATANKA FILMS
LTDA.
AUDIOTECH
PRODUCAO DE
AUDIO LTDA

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

24.385,91

2494

806140

167.169,60

2134

805411

26.392,52

2264

805783

95.000,00

2289

805791

Valor (R$)

47.255,84

RPÑP

21.351,82

2682

806502

87.677,26

2547

806264

31.666,11

1669

804181

344.679,80

1669

804181

379.950,00

1911

804944

Criação do roteiro de 2 filmes DE 30\" e 2 Spot DE 30\" - FIES
2017.

7.887,53

1765

804487

FIES

Produção de 2 Filmes de 30\" + 44 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - FIES 2017.

594.631,78

1765

804487

FIES

Recolhimento de 1 taxa Ancine - FIES 2017.

4.466,26

1765

804487

FIES

Gravação de 1 trilha para Filme de 30\" + gravação de 2 Spots
de 30\" - FIES 2017.

28.994,00

1765

804487

136.800,00

2258

805743

2017/106.1

23123005660201742

GAMNED DO BRASIL
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação no site GAMNED - REDE DE CONTEÚDO. Praça:
Nacional. Período Contratado: De 15/08/2017 a 30/09/2017.
Mercado de Cobertura: Nordeste( BA, CE e PE). Quantidade de
Impressões: 7.200.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

2017/053.1

23123005721201771

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

ENEM

Adaptação do roteiro de 6 vídeos de aproximadamente 3
minutos - ENEM 2017.

11.874,79

1891

804957

103.114,00

1891

804957

2017/053.2

23123005721201771

F2 FILMES LTDA

ENEM

Produção de 6 vídeos de aproximadamente 3 minutos + 5
cópias nos formatos Link em HD (MP4, AVI, MPEG e FRAME)
- ENEM 2017.

2017/055.1

23123005730201762

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

ENEM

Adaptação do roteiro de 1 vídeo de aproximadamente 9 minutos
- ENEM 2017.

3.958,26

1961

805025

2017/055.2

23123005730201762

CASA DE ARTES E
SOLUCOES
ALTERNATIVAS LTDA

ENEM

Produção de 1 vídeo de aproximadamente 9 minutos + 1 trilha
para vídeo de aproximadamente 9 minutos e 5 cópias nos
formatos Link em HD (MP4, AVI, MPEG e FRAME) - ENEM
2017.

74.599,95

1961

805025

2017/058.1

23123005782201739

EYEBLASTER
PROPAGANDA
DIGITAL DO BRASIL
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Contratação de tecnologia Adserver (banners de internet).
Quantidade de impressões: 13.070.000 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

2.483,30

2017/108.1

23123005799201796

EMPRESA DE
JORNAIS
CALDERARO
LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/108.2

23123005799201796

EMPRESA DE
JORNAIS
CALDERARO
LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/108.3

23123005799201796

RADIO JORNAL A
CRITICA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/108.4

23123005799201796

EDITORA BRASIL
21LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/060.1

23123005976201734

VANILLA
PRODUCOES DE
FILMES LTDA. - EPP

10º PRÊMIO
PROFESSORES
DO BRASIL

2017/060.2

23123005976201734

ESTUDIOARTE
PRODUCAO MUSICAL
LTDA ME

10º PRÊMIO
PROFESSORES
DO BRASIL

Veiculação de anúncio no jornal A CRÍTICA/AM. Formato:
Standard. Página: Simples. Quantidade de Inserções: 6 (4 aos
domingos, nos dias 27/08/2017, 03/09/2017, 10/09/2017,
17/09/2017) e 2 inserções nos dias 30/08/20 e 6/9/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no site vertical PORTAL A CRÍTICA.
Praça: Amazonas. Período: 01/09/2017 a 01/10/2017 (30 dias).
Formatos: Leaderboard. Quantidade de impressões: 3.000.000
- Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio A CRÍTICA, na praça:
Manaus/AM, no programa: Rotativo, no formato: Testemunhal
60\". Quantidade de Inserções: 75 no mês de agosto/setembro
de 2017, sendo 3 inserções/dia. Período: 28/08/2017 a
28/09/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na revista ISTO É DINHEIRO.
Circulação: Nacional. Periodicidade: Semanal. Tiragem: 49.946.
Formato: Página simples. Quantidade de Inserções:1.
Veiculação: 1ª semana de setembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Edição da locução de filme de 30\" já produzido + 22 cópias nos
formatos beta analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD)
em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG,
AVI, MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - 10º Prêmio
Professores do Brasil.
Produção de 1 Spot de 30\" e de 1 Trilha para 1 filme de 30\" 10º Prêmio Professores do Brasil.

RPÑP

71.469,62

2290

805745

22.800,00

2498

806134

8.550,00

2291

805746

21.261,00

2005

805175

10.936,78

1894

804946

14.824,00

1894

804946
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Nº Item

Processo

2017/061.1

23123005983201736

2017/061.2

23123005983201736

2017/061.3

23123005983201736

2017/061.4

23123005983201736

2017/061.5

23123005983201736

2017/062.1

23123006125201717

2017/062.2

23123006125201717

2017/063.1

23123006236201715

2017/063.2

23123006236201715

2017/066.1

23123006470201742

Fornecedor

Campanha

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

RUSH FOTO INFO S/S
LTDA -ME

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Descrição

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

Adaptação de peças para estande. Quantidade: 11 - Feira
Internacional EAIE.

2.122,26

1842

804721

Finalização de peças para estande. Quantidade: 11 - Feira
Internacional EAIE.

1.524,47

1842

804721

Adaptação de 28 folhetos para o estande - Feira Internacional
EAIE.

5.301,70

1842

804721

Finalização de 28 folhetos para o estande - Feira Internacional
EAIE.

3.532,20

1842

804721

Renovação dos direitos de uso das imagens produzidas por
Duda Covett orçada no OC 105361 para NAFSA 2015.
Descrição: 1 foto de modelo em fundo branco, 1 foto de acervo
fotográfico e 1 foto de biblioteca - Feira Internacional EAIE.

5.515,20

1842

804721

FIES

Criação de Marca e Manual de Identidade Visual - FIES 2017

3.297,81

1918

805921

FIES

Finalização de Marca e Manual de Identidade Visual - FIES
2017

1.769,41

1918

805921

PROGRAMAS DO
LIVRO

Criação e finalização de 10 ilustrações e 3 painéis com as
ilustrações aplicadas criando a Identidade Visual - Programas
do Livro.

73.848,67

1939

805024

KEYDISC COMERCIO
E REPRESENTACOES
FOTOGRAFICAS LTDA

PROGRAMAS DO
LIVRO

Locação de 10 ilustrações e 3 painéis com as ilustrações
aplicadas criando a Identidade Visual - Programas do Livro.

10.900,00

1939

805024

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

ENEM

Adaptação do roteiro de 1 vídeo de aproximadamente 4 minutos
- ENEM 2017.

1.979,13

2017

805161

83.015,30

2017

805161

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

2017/066.2

23123006470201742

F2 FILMES LTDA

ENEM

Produção de 1 vídeo de aproximadamente 4 minutos + 1 trilha
para vídeo de aproximadamente 4 minutos e 5 cópias nos
formatos Link em HD (MP4, AVI, MPEG e FRAME) - ENEM
2017.

2017/065.1

23123006482201777

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

Criação do roteiro para 1 filme 60\" e 1 spot de 60\" - ESCOLA
EM TEMPO INTEGRAL.

4.014,10

2351

805889

2017/065.2

23123006482201777

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

Produção de 1 filme 60\" + 21 cópias nos formatos beta
analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL.

518.331,78

2351

805889

2017/065.3

23123006482201777

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

Recolhimento de 1 taxa Ancine - ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL.

4.466,26

2351

805889

2017/065.4

23123006482201777

M.C.STUDIO LTDA.

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

Gravação de 1 trilha de filme de 60\" + gravação de 1 spot de
60\" - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL.

35.752,00

2351

805889

ENEM

Criação do roteiro de 1 filme de 30\" e 1 jingle de 30\" - ENEM
2017.

5.220,36

2329

805796

ENEM

Produção de 1 filme de 30\" + 1 versão de 30\" + 42 cópias nos
formatos beta analógica, XDCAM, DVD player, CD (HD e SD)
em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG,
AVI, MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - ENEM 2017.

532.501,78

2329

805796

ENEM

Recolhimento de taxa Ancine - ENEM 2017.

4.466,26

2329

805796

ENEM

Gravação de 2 trilhas de filme de 30\" + 2 spot de 30\" e 1 jingle
de 30\" - ENEM 2017.

67.144,00

2329

805796

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Criação do roteiro de 3 filmes de 30\" e 3 spots de 30\" Expansão do Ensino Superior.

11.831,31

2249

805609

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Produção de 3 filmes de 30\" + 63 cópias nos formatos XDCAM,
DVD player, CD (HD e SD) em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links
(HD e SD) em MOV, MPEG, AVI, MP4 e 1 link digital MXF (via
Adstream) - Expansão do Ensino Superior.

534.774,43

2249

805609

Recolhimento de 1 taxa Ancine - Expansão do Ensino Superior.

4.466,26

2249

805609

Gravação de 3 trilhas de filme de 30\" + 3 spots de 30\" Expansão do Ensino Superior.

63.765,00

2249

805609

Adaptação de cartilha. Quantidade: 88 páginas - Melhoria da
Educação Brasileira.

33.324,90

2328

805747

Finalização de cartilha. Quantidade: 88 páginas - Melhoria da
Educação Brasileira.

22.202,40

2328

805747

Confecção de cartilha. Quantidade: 1.000 unidades - Melhoria
da Educação Brasileira.

10.180,60

2328

805747

Produção de 1 foto- EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR.

21.500,00

2441

806005

12.302,88

2427

806025

27.743,04

2419

806021

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ARTE LUX
PRODUCOES
CINEMATOGRAFICAS
LTDA
ARTE LUX
PRODUCOES
CINEMATOGRAFICAS
LTDA
RR PRODUCOES E
ESTUDIO
FONOGRAFICO LTDA
- EPP
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

2017/067.1

23123006801201744

2017/067.2

23123006801201744

2017/067.3

23123006801201744

2017/067.4

23123006801201744

2017/068.1

23123007108201799

2017/068.2

23123007108201799

TATANKA FILMS
LTDA.

2017/068.3

23123007108201799

TATANKA FILMS
LTDA.

2017/068.4

23123007108201799

2017/069.1

23123007257201758

2017/069.2

23123007257201758

2017/069.3

23123007257201758

2017/070.1

23123007441201706

2017/109.1

23123007484201783

2017/109.10

23123007484201783

LIRA HARMONIA
MUSICA E AUDIO
LTDA - EPP
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA
GRAFICA E EDITORA
MOVIMENTO LTDA
MAGNETO SERVICOS
FOTOGRAFICOS
LTDA - ME
NEWCO
PROGRAMADORA E
PRODUTORA DE
COMUNICACAO LTDA.
SA CORREIO
BRAZILIENSE

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Veiculação de anúncio na emissora BANDNEWS. Faixa
Horária: 08h00/12h00; 12h00/18h00 e 18h00/00h00. Total de
Inserções: 03. Período de Veiculação: 30 e 31/10/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal CORREIO BRAZILIENSE/DF,
no formato Standard, meia página, 1 inserção, no dia
01/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
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Nº Item

Processo

Fornecedor

2017/109.11

23123007484201783

JORNAL NA HORA H
LTDA

2017/109.12

23123007484201783

SA ESTADO DE
MINAS

2017/109.13

23123007484201783

SEMPRE EDITORA
LTDA

2017/109.14

23123007484201783

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

2017/109.15

23123007484201783

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

2017/109.16

23123007484201783

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

2017/109.17

23123007484201783

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

2017/109.18

23123007484201783

EDITORA JORNAL DO
ESTADO LTDA

2017/109.19

23123007484201783

EDITORA O ESTADO
DO PARANA SA

2017/109.2

23123007484201783

GLOBO
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S/A

2017/109.20

23123007484201783

EDITORA O DIA S/A
INFOGLOBO
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S.A.
EMPRESA
JORNALISTICA
CALDAS JUNIOR
LTDA
RBS - ZERO HORA
EDITORA
JORNALISTICA S.A.

Campanha

Descrição

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Veiculação de anúncio no jornal JORNAL DE BRASÍLIA/DF, no
formato Tabloide, página simples, 1 inserção, no dia
08/11/2017- - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal ESTADO DE MINAS/MG, no
formato Standard, meia página, 1 inserção, no dia 08/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal O TEMPO/MG, no formato
Tabloide, página simples, 1 inserção, no dia 01/11/2017- Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal AQUI PE/PE, no formato
Tabloide, página simples, 1 inserção, no dia 01/11/2017- Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal DIARIO DE
PERNAMBUCO/PE, no formato Standard, meia página, 1
inserção, no dia 01/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DE
PERNAMBUCO/PE, no formato Berliner, página simples, 1
inserção, no dia 01/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal JORNAL DO
COMMERCIO/PE, no formato Standard, meia página, 1
inserção, no dia 01/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal BEM PARANÁ/PR, no formato
Tabloide, meia página, 1 inserção, no dia 01/11/2017- Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DO PARANÁ/PR, no
formato Tabloide, página simples, 1 inserção, no dia 01/11/2017
- Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na emissora GLOBONEWS. Faixa
Horária: 06h00/12h00; 12h00/18h00 e 18h00/01h00. Total de
Inserções:
72.
Período
de
Veiculação:
1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 e 22/11/2017 - Expansão
do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal O DIA/RJ, no formato Standard,
meia página, 1 inserção, no dia 08/11/2017-- Expansão do
Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal O GLOBO/RJ, no formato
Standard, meia página, 1 inserção, no dia 01/11/2017- Expansão do Ensino Superior.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Veiculação de anúncio no jornal CORREIO DO POVO/RS, no
formato Tabloide, página simples, 1 inserção, no dia
08/11/2017- - Expansão do Ensino Superior.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Veiculação de anúncio no jornal ZERO HORA/RS, no formato
Tabloide, página simples, 1 inserção, no dia 08/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DE SÃO PAULO/SP,
no formato Standard, meia página, 1 inserção, no dia
01/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal O ESTADO DE SÃO
PAULO/SP, no formato Standard, meia página, 1 inserção, no
dia 01/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) DESTAK, praça
Brasília, no formato tabloide, página simples, total de anúncios:
155, no dia 01/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) DESTAK, praça Rio
de Janeiro, no formato tabloide, página simples, total de
anúncios: 155, no dia 01/11/2017 - Expansão do Ensino
Superior.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) DESTAK, praça São
Paulo, no formato tabloide, página simples, total de anúncios:
155, no dia 01/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no site GAMNED. Praça: Nacional.
Segmentação: Rede de Conteúdo/Blogs. Período: 07 a 23 de
Novembro. Formato: Mídia gráfica IAB. Quantidade de
impressões: 12.000.000 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na emissora RECORDNEWS. Faixa
Horária: 06h00/12h00; 12h00/18h00 e 18h00/01h00. Total de
Inserções: 03. Período de Veiculação: 30 e 31/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista ÉPOCA NEGÓCIOS.
Município: São Paulo. Segmento: Economia e Negócios.
Formato: Página simples. Quantidade de Inserções: 1.
Veiculação: 08/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista ISTO É DINHEIRO. Município:
São Paulo. Segmento: Economia e Negócios. Formato: Página
simples. Quantidade de Inserções: 1. Veiculação: 08/11/2017Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista EXAME. Município: São
Paulo. Segmento: Economia e Negócios. Formato: Página
simples. Quantidade de Inserções: 1. Veiculação: 08/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista ENSINO SUPERIOR.
Município: São Paulo. Segmento: Educação e Ciência.
Formato: Página simples. Quantidade de Inserções: 1.
Veiculação: Novembro/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista EDUCAÇÃO. Município: São
Paulo. Segmento: Educação e Ciência. Formato: Página
simples. Quantidade de Inserções: 1. Veiculação:
Novembro/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista GALILEU. Município: São
Paulo. Segmento: Educação e Ciência. Formato: Página
simples. Quantidade de Inserções: 1. Veiculação:
Dezembro/2017 - Expansão do Ensino Superior.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.21

23123007484201783

2017/109.22

23123007484201783

2017/109.23

23123007484201783

2017/109.24

23123007484201783

EMPRESA FOLHA DA
MANHA S.A.

2017/109.25

23123007484201783

S/A O ESTADO DE
S.PAULO

2017/109.26

23123007484201783

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

2017/109.27

23123007484201783

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.28

23123007484201783

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.29

23123007484201783

GAMNED DO BRASIL
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.3

23123007484201783

REDE MULHER DE
TELEVISAO LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.30

23123007484201783

EDITORA GLOBO S/A

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.31

23123007484201783

EDITORA BRASIL
21LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.32

23123007484201783

ABRIL
COMUNICACOES S.A.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.33

23123007484201783

EDITORA SEGMENTO
LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.34

23123007484201783

EDITORA SEGMENTO
LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.35

23123007484201783

EDITORA GLOBO S/A

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.36

23123007484201783

ASSOCIACAO NOVA
ESCOLA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Veiculação de anúncio na revista NOVA ESCOLA. Município:
São Paulo. Segmento: Educação e Ciência. Formato: Página

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

5.900,21

2424

806023

45.215,82

2421

806022

91.658,30

2549

806271

5.792,77

2501

806147

18.514,62

2493

806144

19.451,25

2406

806016

31.758,07

2433

806030

12.808,64

2503

806148

Valor (R$)

3.843,23

RPÑP

415.555,93

2551

806272

16.872,57

2684

806507

136.692,27

2408

806018

28.767,90

2435

806032

43.838,63

2679

806504

61.082,11

2436

806033

121.469,16

2495

806145

12.881,88

2411

806020

20.682,00

2439

806036

32.940,64

2432

806029

228.000,00

2693

806511

7.334,00

2431

806028

30.191,00

2428

806026

21.261,00

2437

806034

126.104,90

2426

806024

17.100,00

2686

806508

18.810,00

2518

806149

22.520,70

2681

806506

35.710,50

2705

806512

56

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição
simples. Quantidade de Inserções: 1.
Novembro/2017 - Expansão do Ensino Superior.

Ordem
Bancária

60.650,85

2407

806017

78.876,60

2434

806031

58.709,05

2430

806027

25.508,92

2689

806509

201.609,00

2410

806019

27.201,82

2500

806146

17.100,00

2680

806505

231.240,45

2438

806035

113.864,41

2543

806269

81.966,00

2544

806270

41.687,92

2542

806268

15.211,25

2541

806267

26.725,80

2691

806510

Veiculação:

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Veiculação de anúncio na revista SUPERINTERESSANTE.
Município: São Paulo. Segmento: Educação e Ciência.
Formato: Página simples. Quantidade de Inserções: 1.
Veiculação: 07/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista ÉPOCA. Município: São
Paulo. Segmento: Informativas Semanais. Formato: Página
simples. Quantidade de Inserções: 1. Veiculação: 06/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista ISTO É. Município: São Paulo.
Segmento: Informativas Semanais. Formato: Página simples.
Quantidade de Inserções: 1. Veiculação: 08/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal A TARDE/BA, no formato
Standard, página simples, 1 inserção, no dia 01/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista VEJA. Município: São Paulo.
Segmento: Informativas Semanais. Formato: Página simples.
Quantidade de Inserções: 1. Veiculação: 08/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista VENTURA. Município: Rio de
Janeiro. Segmento: Interesse Geral. Formato: Página simples.
Quantidade de Inserções: 1. Veiculação: Novembro/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na revista CINE SHOPPING. Município:
Brasília. Segmento: Cultura. Formato: Página dupla.
Quantidade de Inserções: 1. Veiculação: 03/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) METRO, praça
Nacional, no formato tabloide, página simples, total de
anúncios: 198, no dia 01/11/2017 - Expansão do Ensino
Superior.
Veiculação de anúncio na emissora BANDNEWS. Faixa
Horária: 08h00/12h00; 12h00/18h00 e 18h00/00h00. Total de
Inserções:
32.
Período
de
Veiculação:
1,2,3,4,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22/11/2017 - Expansão do
Ensino Superior.
Veiculação de anúncio na emissora RECORDNEWS. Faixa
Horária: 06h00/12h00; 12h00/18h00 e 18h00/01h00. Total de
Inserções:
26.
Período
de
Veiculação:
1,2,3,4,5,13,14,15,16,17,18,19,20,21 e 22/11/2017 - Expansão
do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal CORREIO/BA, no formato
Tabloide, página simples, 1 inserção, no dia 08/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DA BAHIA/BA, no
formato Standard, meia página, 1 inserção, no dia 08/11/2017 Expansão do Ensino Superior.
Veiculação de anúncio no jornal DIARIO DO NORDESTE/CE,
no formato Standard, meia página, 1 inserção, no dia
08/11/2017 - Expansão do Ensino Superior.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

Veiculação de anúncio no jornal O ESTADO/CE, no formato
Standard, meia página, 1 inserção, no dia XXXXXXXX Expansão do Ensino Superior.

17.650,19

Veiculação de anúncio no jornal O POVO/CE, no formato
Standard, meia página, 1 inserção, no dia 01/11/2017Expansão do Ensino Superior.

21.535,15

2539

806266

Tratamento de foto. Quantidade: 3 - Expansão do Ensino
Superior.

20.010,00

2443

806006

Locação de foto. Quantidade: 3 - Expansão do Ensino Superior.

1.200,00

2443

806006

Contratação de serviço de ADSERVER - Expansão do Ensino
Superior.

3.000,00

Criação do roteiro de um vídeo de 4 minutos - V Conferência
Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA).

3.958,26

2538

806180

513.281,00

2538

806180

22.440,00

2729

RPÑP

1.200,00

2690

806490

138.840,00

2687

806489

2017/109.37

23123007484201783

ABRIL
COMUNICACOES S.A.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.38

23123007484201783

EDITORA GLOBO S/A

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.39

23123007484201783

EDITORA BRASIL
21LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.4

23123007484201783

EMPRESA EDITORA A
TARDE S A

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.40

23123007484201783

ABRIL
COMUNICACOES S.A.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.41

23123007484201783

SANTHELENA
EDITORA LTDA - EPP

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.42

23123007484201783

GRAFICA E EDITORA
MOVIMENTO LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.43

23123007484201783

METRO JORNAL S.A.

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.44

23123007484201783

COMPANHIA RIO
BONITO COMUNICACOES

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.45

23123007484201783

REDE MULHER DE
TELEVISAO LTDA

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR

2017/109.5

23123007484201783

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

2017/109.6

23123007484201783

SITE - EDITORA S/A

2017/109.7

23123007484201783

EDITORA VERDES
MARES LTDA
REDE
INDEPENDENTE DE
JORNAIS DO
NORDESTE LTDA
EMPRESA
JORNALISTICA O
POVO S A
MAGNETO SERVICOS
FOTOGRAFICOS
LTDA - ME

Fatura
Agência

Valor (R$)

2017/109.8

23123007484201783

2017/109.9

23123007484201783

2017/071.1

23123007636201748

2017/071.2

23123007636201748

ADEL AGENCIA DE
EDITORAS LTDA

2017/072.1

23123007642201703

SPACE TECNOLOGIA
E INTELIGENCIA LTDA
- EPP

2017/073.1

23123008043201707

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

2017/073.2

23123008043201707

ENTREQUADRA
NOVAS MIDIAS EIRELI
- ME

2017/074.1

23123008295201728

MB ASSESSORIA DE
COMUNICACAO LTDA

2017/077.1

23123008502201744

ADEL AGENCIA DE
EDITORAS LTDA

2017/075.1

23123008581201793

MAGNETO SERVICOS
FOTOGRAFICOS
LTDA - ME

EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
EXPANSÃO DO
ENSINO
SUPERIOR
V CONF.A NAC.
INFANTOJU. PELO
MEIO AMBIENTE
(CNIJMA)
V CONF.A NAC.
INFANTOJU. PELO
MEIO AMBIENTE
(CNIJMA)
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.1

23123008777201788

GAMNED DO BRASIL
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.10

23123008777201788

ZETA PAINEIS LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Gravação de um vídeo de 4 minutos, uma trilha de 4 minutos e
5 cópias nos formatos FRAME e MP4 e envio de links (HD) nos
formatos MP4, AVI e MPEG - V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA).
Realização de PESQUISA QUALITATIVA. Prazo: 1 mês.
Técnica da Pesquisa: coleta e análise de dados - Melhoria da
Educação Brasileira.
Locação de 1 FOTO para banner de internet- Melhoria da
Educação Brasileira.
Produção de 6 Fotos que serão utilizadas em anúncios de
jornal, revista, internet, minidoor social e Outdoor - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação no site GAMNED. Praça: Nacional. Período
Contratado: De 20/12/2017 a 18/01/2018. Quantidade de
Impressões: 12.000.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em PAINEL RODOVIÁRIO pela
empresa ZETA PAINÉIS, na praça: Rio de Janeiro/RJ, no
período de 26/12/2017 a 25/01/2018. Quantidade: 1 - Melhoria
da Educação Brasileira.

RPÑP

RPÑP

182.400,00

RPÑP

25.222,50

RPÑP

57

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/111.11

23123008777201788

ZETA PAINEIS LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.12

23123008777201788

ZETA PAINEIS LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.13

23123008777201788

GESTAO
PUBLICIDADE - EIRELI
- ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.14

23123008777201788

GESTAO
PUBLICIDADE - EIRELI
- ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.15

23123008777201788

GESTAO
PUBLICIDADE - EIRELI
- ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.16

23123008777201788

BASSE 22 - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.17

23123008777201788

BASSE 22 - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.18

23123008777201788

BASSE 22 - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.19

23123008777201788

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

2017/111.2

23123008777201788

VISAO PAINEIS E
LUMINOSOS LTDA

2017/111.20

23123008777201788

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

2017/111.21

23123008777201788

METRO JORNAL S.A.

2017/111.22

23123008777201788

DESTAK BRASIL
EDITORA S.A.

2017/111.23

23123008777201788

MIX JORNAIS E
EDITORA EIRELI EPP

2017/111.24

23123008777201788

SITE - EDITORA S/A

2017/111.25

23123008777201788

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

2017/111.26

23123008777201788

EMPRESA EDITORA A
TARDE S A

2017/111.27

23123008777201788

EDITORA VERDES
MARES LTDA
EMPRESA
JORNALISTICA O
POVO S A
REDE
INDEPENDENTE DE
JORNAIS DO
NORDESTE LTDA

Descrição

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio em PAINEL RODOVIÁRIO pela
empresa ZETA PAINÉIS, na praça: São Paulo/SP, no período
de 26/12/2017 a 25/01/2018. Quantidade: 1 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em PAINEL RODOVIÁRIO pela
empresa ZETA PAINÉIS, na praça: Brasília/DF, no período de
26/12/2017 a 25/01/2018. Quantidade: 1 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato:
MINIDOOR, pelo veículo GESTÃO PUBLICIDADE, na praça:
Brasília, no período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total de
Faces: 50. - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato:
MINIDOOR, pelo veículo GESTÃO PUBLICIDADE, na praça:
Rio de Janeiro, no período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total
de Faces: 60. - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato:
MINIDOOR, pelo veículo GESTÃO PUBLICIDADE, na praça:
Curitiba, no período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total de
Faces: 40. - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato:
MINIDOOR, pelo veículo OUTDOOR SOCIAL, na praça: São
Paulo, no período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total de Faces:
60. - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato:
MINIDOOR, pelo veículo OUTDOOR SOCIAL, na praça: Belo
Horizonte, no período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total de
Faces: 50. - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato:
MINIDOOR, pelo veículo OUTDOOR SOCIAL, na praça: Porto
Alegre, no período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total de Faces:
40. - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) DESTAK, praça
Brasília, no formato tabloide, página simples, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora VISÃO
PAINÉIS, na praça: Brasília/DF, no período de 25/12/2017 a
07/01/2018. Quantidade: 8 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) DESTAK, praça Rio
de Janeiro, no formato tabloide, página simples, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) METRO, praça São
Paulo, no formato tabloide, página simples, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) DESTAK, praça São
Paulo, no formato tabloide, página simples, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal (gratuito) ESTAÇÃO, praça
São Paulo, no formato tabloide, página simples, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DA BAHIA, praça
Salvador, no formato standard, meia página, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal CORREIO, praça Salvador, no
formato tabloide, página simples, total de inserções: 1, no dia
20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal A TARDE, praça Salvador, no
formato standard, meia página, total de inserções: 1, no dia
20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DO NORDESTE, praça
Fortaleza, no formato standard, meia página, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal O POVO, na praça Fortaleza,
no formato standard, meia página, total de inserções: 1, no dia
20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio no jornal O ESTADO, praça Fortaleza,
no formato standard, meia página, total de inserções: 1, no dia
20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora A.
LINHARES, na praça: Salvador/BA, no período de 25/12/2017
a 07/01/2018. Quantidade: 3 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal CORREIO BRAZILIENSE,
praça Brasília, no formato standard, meia página, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal JORNAL DE BRASÍLIA, praça
Brasília, no formato tabloide, página simples, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal O TEMPO, praça Minas Gerais,
no formato tabloide, página simples, total de inserções: 1, no dia
20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal ESTADO DE MINAS, praça
Minas Gerais, no formato standard, meia página, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal JORNAL DO COMMERCIO,
praça Recife, no formato standard, meia página, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DE PERNAMBUCO,
praça Recife, no formato berliner, página simples, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.28

23123008777201788

2017/111.29

23123008777201788

2017/111.3

23123008777201788

A LINHARES & CIA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.30

23123008777201788

SA CORREIO
BRAZILIENSE

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.31

23123008777201788

JORNAL NA HORA H
LTDA

2017/111.32

23123008777201788

SEMPRE EDITORA
LTDA

2017/111.33

23123008777201788

SA ESTADO DE
MINAS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.34

23123008777201788

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.35

23123008777201788

EDITORA FOLHA DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

25.222,50

RPÑP

25.222,50

RPÑP

83.125,00

RPÑP

99.750,00

RPÑP

66.500,00

RPÑP

65.265,00

RPÑP

54.387,50

RPÑP

43.510,00

RPÑP

12.881,79

2732

8.732,40

RPÑP
RPÑP

24.128,84

2733

RPÑP

239.499,04

2748

RPÑP

44.825,52

2736

RPÑP

25.590,76

2741

RPÑP

15.211,25

2751

RPÑP

41.687,92

RPÑP

25.508,92

RPÑP

26.725,80

RPÑP

21.535,15

RPÑP

17.650,19

RPÑP

8.474,76

RPÑP

27.743,04

2743

RPÑP

5.900,21

2742

RPÑP

91.658,30

RPÑP

45.215,82

2753

RPÑP

31.758,07

2740

RPÑP

19.451,25

RPÑP
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/111.36

23123008777201788

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.37

23123008777201788

DIARIO DE
PERNAMBUCO SA

2017/111.38

23123008777201788

EDITORA JORNAL DO
ESTADO LTDA

2017/111.39

23123008777201788

EDITORA O ESTADO
DO PARANA SA

2017/111.4

23123008777201788

2017/111.40

23123008777201788

2017/111.41

23123008777201788

2017/111.42

23123008777201788

2017/111.43

23123008777201788

2017/111.44

23123008777201788

MIDIAPLAN SERVICOS DE MIDIA
OUT OF HOME LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.45

23123008777201788

S/A O ESTADO DE
S.PAULO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.46

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.47

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.48

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.49

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.5

23123008777201788

BANDEIRANTES
PROPAGANDA
CEARENSE LTDA
SOCIEDADE CIVIL

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.50

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.51

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.52

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.53

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.54

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.55

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.56

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.57

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.58

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.59

23123008777201788

MOVMIDIA SERVICOS
DE PUBLICIDADES
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

IMPACTO EXIBIDORA
DE CARTAZES
LIMITADA
INFOGLOBO
COMUNICACAO E
PARTICIPACOES S.A.
EDITORA O DIA S/A
RBS - ZERO HORA
EDITORA
JORNALISTICA S.A.
EMPRESA
JORNALISTICA
CALDAS JUNIOR
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio no jornal DIÁRIO DE PERNAMBUCO,
praça Recife, no formato standard, meia página, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal AQUI PE, praça Recife, no
formato tabloide, página simples, total de inserções: 1, no dia
20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira
Veiculação de anúncio no jornal BEM PARANÁ, praça Curitiba,
no formato tabloide, página simples, total de inserções: 1, no dia
20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira
Veiculação de anúncio no jornal TRIBUNA DO PARANÁ, praça
Curitiba, no formato tabloide, página simples, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora IMPACTO,
na praça: Salvador/BA, no período de 25/12/2017 a 07/01/2018.
Quantidade: 2 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal O GLOBO, praça Rio de
Janeiro, no formato standard, meia página, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal O DIA, praça Rio de Janeiro,
no formato standard, meia página, total de inserções: 1, no dia
20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal ZERO HORA, praça Porto
Alegre, no formato tabloide, página simples, total de inserções:
1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal CORREIO DO POVO, praça
Porto Alegre, no formato tabloide, página simples, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal FOLHA DE SÃO PAULO, praça
São Paulo, no formato standard, meia página, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal O ESTADO DE SÃO PAULO,
praça São Paulo, no formato standard, meia página, total de
inserções: 1, no dia 20/12/2017 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Brasília. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Brasília. Formato: Walkfit. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: São Paulo. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: São Paulo. Formato: Walkfit. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora
BANDEIRANTES, na praça: Fortaleza/CE, no período de
25/12/2017 a 07/01/2018. Quantidade: 3 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Rio de Janeiro. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena
de dezembro. Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Rio de Janeiro. Formato: Walkfit. Período: 2ª quinzena
de dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Porto Alegre. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena
de dezembro. Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Porto Alegre. Formato: Walkfit. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Curitiba. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Curitiba. Formato: Walkfit. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Belo Horizonte. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena
de dezembro. Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Belo Horizonte. Formato: Walkfit. Período: 2ª quinzena
de dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Salvador. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo MOV. Praça:
Salvador. Formato: Pirulito. Período: 2ª quinzena de dezembro.
Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação Brasileira.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

18.514,62

RPÑP

5.792,77

RPÑP

12.808,64

24

RPÑP

3.844,02

RPÑP

5.658,05

RPÑP

136.692,27

2750

RPÑP

16.872,57

RPÑP

43.838,63

RPÑP

28.767,90

2734

RPÑP

61.082,11

2739

RPÑP

121.469,16

22

RPÑP

39.949,78

RPÑP

27.597,50

RPÑP

39.949,88

RPÑP

27.597,50

RPÑP

7.965,18

RPÑP

39.949,88

RPÑP

27.597,50

RPÑP

39.949,88

RPÑP

27.597,50

RPÑP

39.949,88

RPÑP

27.597,50

RPÑP

39.949,88

RPÑP

27.597,50

RPÑP

44.388,75

RPÑP

24.837,75

RPÑP
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/111.6

23123008777201788

COMPASSO
COMUNICACAO E
MARKETING LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.60

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.61

23123008777201788

MOVMIDIA SERVICOS
DE PUBLICIDADES
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.62

23123008777201788

WALKMIDIA MIDIA
EXTERIOR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.63

23123008777201788

MOVMIDIA SERVICOS
DE PUBLICIDADES
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.7

23123008777201788

BANDEIRANTES
PROPAGANDA
EXTERNA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.8

23123008777201788

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/111.9

23123008777201788

ZETA PAINEIS LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.1

23123008778201722

EDITORA GLOBO S/A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.11

23123008778201722

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.12

23123008778201722

RADIO VALE DO RIO
GRANDE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.13

23123008778201722

FUNDACAO
CULTURAL E
EDUCACIONAL BOM
JESUS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.14

23123008778201722

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.15

23123008778201722

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.16

23123008778201722

RADIO DIFUSAO E
CULTURA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.17

23123008778201722

RADIO FEIRA DE
SANTANA FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.18

23123008778201722

RADIO SUBAE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.19

23123008778201722

FUNDACAO SANTO
ANTONIO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.2

23123008778201722

EDITORA BRASIL
21LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.20

23123008778201722

ASSOCIACAO
PLANETA DA
CRIANCA - PLANETA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.21

23123008778201722

FUNDACAO SANTO
ANTONIO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.22

23123008778201722

RADIO SUBAE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.23

23123008778201722

RADIO SANTA CRUZ
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.24

23123008778201722

RADIO DIFUSORA DE
IRECE AM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.25

23123008778201722

RADIO MERIDIONAL
DA BAHIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora
COMPASSO, na praça: Fortaleza/CE, no período de
25/12/2017 a 07/01/2018. Quantidade: 2 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Recife. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo MOV. Praça:
Recife. Formato: Pirulito. Período: 2ª quinzena de dezembro.
Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo WALKMÍDIA.
Praça: Fortaleza. Formato: Walklight. Período: 2ª quinzena de
dezembro. Total de Inserções: 50 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia men pelo veículo MOV. Praça:
Fortaleza. Formato: Pirulito. Período: 2ª quinzena de dezembro.
Total de Inserções: 45 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora
BANDEIRANTES, na praça: Recife/PE, no período de
25/12/2017 a 07/01/2018. Quantidade: 5 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora STAMPA, na
praça: Recife/PE, no período de 25/12/2017 a 07/01/2018.
Quantidade: 3 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em PAINEL RODOVIÁRIO pela
empresa ZETA PAINÉIS, na praça: Recife/PE, no período de
26/12/2017 a 25/01/2018. Quantidade: 1 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na revista ÉPOCA. Periodicidade:
Semanal. Formato: Página Simples. Período: Dezembro 2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE
BARREIRAS, na praça: Barreiras/BA. Formato: Testemunhal
60\". Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio VALE RIO GRANDE 600, na
praça: Barreiras/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio BOM JESUS AM, na praça:
Bom Jesus da Lapa/BA. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMERICA DE CRUZ
DAS ALMAS, na praça: Cruz das Alams/BA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16. Período:
Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE
EUCLIDES DA CUNHA, na praça: Euclides da Cunha/BA.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16.
Período: Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM, na praça: Feira
de Santana/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JOVEM PAN FM 100,9 FEIRA
DE SANTANA, na praça: Euclides da Cunha/BA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16. Período:
Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio NORDESTE 95,3, na praça:
Feira de Santana/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PRINCESA FM 96,9, na praça:
Feira de Santana/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na revista ISTO É. Periodicidade:
Semanal. Formato: Página Simples. Período: Dezembro 2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SÃO GONÇALO AM AMÉRICA, na praça: Feira de Santana/BA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16. Período:
Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SOCIEDADE DE FEIRA AM
970, na praça: Feira de Santana/BA. Formato: Testemunhal
60\". Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SUBAE AM 1080, na praça:
Feira de Santana/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SANTA CRUZ 1090 AM, na
praça: Ilhéus/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA AM, na praça:
Irecê/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FM SUL 102,1, na praça:
Itabuna/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

4.827,90

RPÑP

44.388,75

RPÑP

24.837,75

RPÑP

44.388,75

RPÑP

24.837,79

RPÑP

20.776,50

RPÑP

11.339,01

RPÑP

25.222,50

RPÑP

78.876,60

RPÑP

2.508,40

RPÑP

1.884,80

RPÑP

2.535,36

RPÑP

2.112,98

RPÑP

2.159,06

RPÑP

3.506,66

RPÑP

3.190,79

RPÑP

3.197,45

RPÑP

2.596,16

RPÑP

58.709,05

2747

RPÑP

1.983,60

RPÑP

2.766,40

RPÑP

3.197,45

RPÑP

1.565,60

RPÑP

595,84

RPÑP

930,24

RPÑP
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/112.26

23123008778201722

RADIO EXTREMO SUL
DA BAHIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.27

23123008778201722

EMPRESA DE
TELECOMINICACAO
ES GOIS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.28

23123008778201722

RADIO JORNAL DE
ITAPETINGA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.29

23123008778201722

RADIO RIOVALE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.3

23123008778201722

ABRIL
COMUNICACOES S.A.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.30

23123008778201722

RADIO JUAZEIRO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.31

23123008778201722

FUNDACAO
CULTURAL ALZIRA DA
SILVA CORREA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.32

23123008778201722

RADIO E TELEVISAO
BANDEIRANTES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.33

23123008778201722

RADIO CLUBE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.34

23123008778201722

RADIO RECONCAVO
FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.35

23123008778201722

RADIO FM RAINHA DE
SENHOR DO BONFIM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.36

23123008778201722

RADIO DIFUSORA DE
SERRINHA S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.37

23123008778201722

RADIO ALVORADA DE
TEIXEIRA DE FREITAS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.38

23123008778201722

RADIO CARAIPE FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.39

23123008778201722

RADIO E TELEVISAO
BANDEIRANTES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.4

23123008778201722

SANTHELENA
EDITORA LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.40

23123008778201722

RADIO
TRANSAMERICA DE
BRASILIA LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.41

23123008778201722

RADIO EMISSORA DE
ACOPIARA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.42

23123008778201722

RADIO FM GURUPA
LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.43

23123008778201722

FM MAIOR DE
ARACATI LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.44

23123008778201722

PS RADIODIFUSAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.45

23123008778201722

RADIODIFUSORA ASA
BRANCA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.46

23123008778201722

FUNDACAO DE
RADIODIFUSAO
EDUCATIVA
EVANGELICA
CONGREGACIONAL
DE BOA VIAGEM

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.47

23123008778201722

RADIO LIBERDADE
DE BOA VIAGEM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio EXTREMO SUL 830, na praça:
Itamaraju/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio TERRAMAR FM, na praça:
Itamaraju/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM 660, na praça:
Itapetinga/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CIDADE AM 870, na praça:
Juazeiro/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na revista VEJA. Periodicidade:
Semanal. Formato: Página Simples. Período: Dezembro 2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JUAZEIRO 1190 AM, na praça:
Juazeiro/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio MODERNA FM, na praça: Luis
Eduardo Magalhães/BA. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio BAND FM-PORTO SEGURO,
na praça: Porto Seguro/BA. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CLUBE AM 680, na praça:
Santo Antônio de Jesus/BA. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RECÔNCAVO 98,5 FM, na
praça: Santo Antônio de Jesus/BA. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RAINHA 97 FM, na praça:
Senhor do Bonfim/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA AM
CONTINENTAL, na praça: Serrinha/BA. Formato: Testemunhal
60\". Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ALVORADA AM, na praça:
Teixeira de Freitas/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CARAÍPE 100,5, na praça:
Teixeira de Freitas/BA. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio BAND FM 99,1 FM, na praça:
Vitória da Conquista/BA. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na revista VENTURA. Periodicidade:
Trimestral. Formato: Página Simples. Período: Dezembro 2017
- Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio TRANSAMÉRICA DE VITÓRIA
DA CONQUISTA, na praça: Vitória da Conquista/BA. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16. Período:
Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio VALE DO QUINCOE, na praça:
Acopiara/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SÃO BENTO FM, na praça:
Amontada/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CANOA FM, na praça:
Aracati/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FM MAIOR 93,3, na praça:
Baturité/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ASA BRANCA AM, na praça:
Boa Viagem/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

553,28

RPÑP

478,8

RPÑP

2.106,72

RPÑP

1.264,03

RPÑP

201.609,00

RPÑP

684

RPÑP

2.415,28

RPÑP

1.777,85

RPÑP

2.280,00

RPÑP

1.945,60

RPÑP

820,8

RPÑP

410,4

RPÑP

2.234,40

RPÑP

1.607,40

RPÑP

2.365,27

RPÑP

27.201,82

RPÑP

2.466,35

RPÑP

1.456,94

RPÑP

1.304,80

RPÑP

1.418,60

RPÑP

1.419,25

RPÑP

1.303,58

RPÑP

Veiculação de anúncio na rádio ESPERANÇA 106,1 FM, na
praça: Boa Viagem/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.

279,68

RPÑP

Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE 1.310, na praça:
Boa Viagem/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.

1.303,58

RPÑP

61

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/112.48

23123008778201722

SISTEMA INTEGRADO
DE RADIO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.49

23123008778201722

FM CARIUS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.5

23123008778201722

GRAFICA E EDITORA
MOVIMENTO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.50

23123008778201722

RADIO ANTENA 5 FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.51

23123008778201722

TV MUCURIPE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.52

23123008778201722

RADIO VALE DO RIO
POTY LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.53

23123008778201722

RADIO FM CRATEUS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.54

23123008778201722

RADIO SOCIEDADE
EDUCADORA DO
CARIRI LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.55

23123008778201722

TV MUCURIPE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.56

23123008778201722

RADIO GUARACIABA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.57

23123008778201722

J R M BRASIL
PUBLICIDADES

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.58

23123008778201722

RADIO IGUATU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.59

23123008778201722

RADIO FM IGUATU
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.6

23123008778201722

EDITORA BRASIL
21LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.60

23123008778201722

LIBERDADE AM DE
IGUATU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.61

23123008778201722

RADIO IRACEMA DE
IPU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.62

23123008778201722

RADIO MACAMBIRA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.63

23123008778201722

A C GOMES BASTOS
ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.64

23123008778201722

RADIO LIDER DE
ITAPIPOCA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.65

23123008778201722

RADIO UIRAPURU DE
ITAPIPOCA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.66

23123008778201722

RADIO LIBERDADE
DE ITAREMA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.67

23123008778201722

FUNDACAO
EDUCATIVA
SALESIANA PADRE
CICERO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.68

23123008778201722

RADIO PROGRESSO
DE JUAZEIRO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.69

23123008778201722

RADIO TEMPO FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.7

23123008778201722

C DOOR SERVICOS
DE COMUNICACAO E
PUBLICIDADE EIRELI

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio MEIO NORTE FM 93,1, na
praça: Camocim/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PLUS FM 91,5, na praça:
Cariús/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na revista CINE SHOPPING.
Periodicidade: Semanal. Formato: Página Dupla. Período:
Dezembro 2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ANTENA FM, na praça:
Carnaubal/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 92,1, na
praça: Crateús/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio VALE DO RIO POTY 590 AM
na praça: Crateús/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PLUS 93,3, na praça:
Crateús/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio EDUCADORA AM, na praça:
Crato/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 97,5, na
praça: Crato/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SOMZOOM - GUARACIABA
AM, na praça: Guaraciaba do Norterato/CE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16. Período:
Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio BRASIL FM, na praça: Icó/CE.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16.
Período: Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ANTENA SUL FM, na praça:
Iguatu/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 103,1, na
praça: Iguatu/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na revista ISTO É DINHEIRO.
Periodicidade: Semanal. Formato: Página Simples. Período:
Dezembro 2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE AM, na praça:
Iguatu/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio IRACEMA 1.360, na praça:
Ipu/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções:
16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio MACAMBIRA AM, na praça:
Ipueiras/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ATITUDE FM, na praça:
Itapagé/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio LÍDER FM, na praça:
Itapipoca/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio UIRAPURU DE ITAPIPOCA
AM, na praça: Itapipoca/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE 1.250, na praça:
Itarema/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PADRE CÍCERO FM, na praça:
Juazeiro do Norte/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PROGRESSO 97,9 FM, na
praça: Juazeiro do Norte/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio TEMPO FM 101,5, na praça:
Juazeiro do Norte/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: Minidoor,
pelo veículo COMUNIDADE DOOR, na praça: Pernambuco, no
período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total de Faces: 70. MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

1.686,99

RPÑP

893,76

RPÑP

17.100,00

RPÑP

1.118,05

RPÑP

1.368,00

RPÑP

1.175,78

RPÑP

893,76

RPÑP

1.693,05

RPÑP

1.368,00

RPÑP

1.723,68

RPÑP

1.508,05

RPÑP

979,81

RPÑP

1.368,00

RPÑP

21.261,00

2749

RPÑP

1.226,90

RPÑP

1.380,26

RPÑP

1.533,62

RPÑP

1.294,20

RPÑP

1.277,77

RPÑP

1.354,70

RPÑP

1.533,62

RPÑP

486,4

RPÑP

1.802,00

RPÑP

1.802,00

RPÑP

116.375,00

RPÑP

62

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/112.70

23123008778201722

RADIO VALE DO
SALGADO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.71

23123008778201722

RADIO EDUCADORA
JAGUARIBANA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.72

23123008778201722

RADIO FM IGUATU
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.73

23123008778201722

SOCIEDADE RADIO
VALE DO JAGUARIBE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.74

23123008778201722

RADIO PLANALTO DE
MARACANAU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.75

23123008778201722

RADIO SERTOES DE
MOMBACA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.76

23123008778201722

RADIO UNIVERSAL
DE MORRINHOS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.77

23123008778201722

RADIO DIFUSORA
SEARA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.78

23123008778201722

FUNDACAO SITONIO
DO VALE

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.79

23123008778201722

SISTEMA OROS DE
RADIO E TELEVISAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.8

23123008778201722

C DOOR SERVICOS
DE COMUNICACAO E
PUBLICIDADE EIRELI

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.80

23123008778201722

RADIO GUARANY
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.81

23123008778201722

RADIO MAGUARI DE
BATURITE LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.82

23123008778201722

RADIO TRES CLIMAS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.83

23123008778201722

FUNDACAO SAO
FRANCISCO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.84

23123008778201722

RADIO MONOLITOS
DE QUIXADA LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.85

23123008778201722

RADIO CAMPO MAIOR
DE QUIXERAMOBIM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.86

23123008778201722

FUNDACAO
CANUDOS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.87

23123008778201722

TV MUCURIPE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.88

23123008778201722

RADIO FM CANAVIAL
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.89

23123008778201722

RADIO PROGRESSO
DE RUSSAS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.9

23123008778201722

C DOOR SERVICOS
DE COMUNICACAO E
PUBLICIDADE EIRELI

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.90

23123008778201722

SISTEMA LIBERDADE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.91

23123008778201722

SISTEMA LIBERDADE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio VALE DO SALGADO AM, na
praça: Lavras da Mangabeira/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio EDUCADORA 560, na praça:
Limoeiro do Norte/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 100,1, na
praça: Limoeiro do Norte/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio VALE AM 1.260, na praça:
Limoeiro do Norte/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PITAGUARY AM 1.340, na
praça: Maracanaú/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SERTÕES DE MOMBAÇA AM,
na praça: Mombaça/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PRINCESA DO NORTE 1.480,
na praça: Morrinhos/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA SEARA AM, na
praça: Nova Russas/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio VALE FM 103,3, na praça: Nova
Russas/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ORÓS FM, na praça: Orós/CE.
Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16.
Período: Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: Minidoor,
pelo veículo COMUNIDADE DOOR, na praça: Salvador, no
período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total de Faces: 30. MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio BOA NOVA DE PACAJUS, na
praça: Pacajus/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FM VIDA, na praça:
Pacatuba/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PLUS FM 88,7, na praça:
Paraipaba/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FM SÃO FRANCISCO, na
praça: Pedra Branca/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio MONOLITOS 970, na praça:
Quixadá/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CAMPO MAIOR 840, na praça:
Quixeramobim/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CANUDOS FM 106,7, na praça:
Quixeramobim/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 98,9, na
praça: Quixeramobim/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PLUS FM 98,7, na praça:
Redenção/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PROGRESSO, na praça:
Russas/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em mídia exterior no formato: Minidoor,
pelo veículo COMUNIDADE DOOR, na praça: Fortaleza, no
período de 20/12/2017 a 18/01/2018. Total de Faces: 30. MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio SOMZOOM - 90,9 FM, na
praça: Russas/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FM 97,3, na praça: Santa
Quitéria/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

1.278,01

RPÑP

1.559,18

RPÑP

1.272,24

RPÑP

1.437,49

RPÑP

1.533,62

RPÑP

1.482,50

RPÑP

1.482,50

RPÑP

1.405,55

RPÑP

1.456,94

RPÑP

1.405,55

RPÑP

49.875,00

RPÑP

1.533,62

RPÑP

1.610,30

RPÑP

893,76

RPÑP

1.419,25

RPÑP

1.329,13

RPÑP

1.278,01

RPÑP

1.278,01

RPÑP

1.272,24

RPÑP

893,76

RPÑP

1.469,44

RPÑP

49.875,00

RPÑP

1.586,88

RPÑP

1.422,72

RPÑP
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/112.92

23123008778201722

RADIO SERTAO
CENTRAL LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.93

23123008778201722

RADIO FM IGUATU
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.94

23123008778201722

PARAISO
COMUNICACOES
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.95

23123008778201722

SISTEMA LIBERDADE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.96

23123008778201722

RADIO TUPINAMBA
DE SOBRAL LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.97

23123008778201722

RADIO CULTURA DOS
INHAMUNS LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.98

23123008778201722

SISTEMA LIBERDADE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.99

23123008778201722

RADIO CULTURA DE
VARZEA ALEGRE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.164

23123008778201722

LZ COMUNICACAO
VISUAL LTDA

2017/112.163

23123008778201722

UP OUTDOORMIDIA
LTDA

2017/112.162

23123008778201722

PARANA REDE MIDIA
EXTERIOR - EIRELI EPP

2017/112.161

23123008778201722

BH LOCACAO DE
PAINEIS LTDA

2017/112.160

23123008778201722

2017/112.159

23123008778201722

2017/112.158

23123008778201722

2017/112.157

23123008778201722

2017/112.156

23123008778201722

LOOK VEICULACOES
LTDA-ME

2017/112.155

23123008778201722

LOOK VEICULACOES
LTDA-ME

2017/112.154

23123008778201722

VIP OUT MEDIA LTDA

2017/112.153

23123008778201722

AMA PUBLICIDADE E
PROPAGANDA EIRELI
- ME

2017/112.152

23123008778201722

VIP OUT MEDIA LTDA

2017/112.151

23123008778201722

BR1 OUTDOOR E
MIDIA EXTERIOR
LTDA

2017/112.150

23123008778201722

LOOK VEICULACOES
LTDA-ME

2017/112.149

23123008778201722

RADIO VITORIA FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.148

23123008778201722

RADIO CIDADE
TABIRA FM - LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.147

23123008778201722

RADIO SURUBIM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.146

23123008778201722

G M BARBOSA
EMPREENDIMENTOS
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

ACTION OUTDOOR
PROPAGANDA E
PUPLICIDADE EIRELI ME
RIO OUTDOOR E
MIDIA EXTERIOR
LTDA
ACTION OUTDOOR
PROPAGANDA E
PUPLICIDADE EIRELI ME
RIO OUTDOOR E
MIDIA EXTERIOR
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio SERTÃO CENTRAL AM, na
praça: Senador Pompeu/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JANGADEIRO FM 99,7, na
praça: Sobral/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PARAÍSO FM, na praça:
Sobral/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SOMZOOM 91,3, na praça:
Sobral/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio TUPINAMBÁ 1.120 AM, na
praça: Sobral/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA DOS INHAMUNS
AM, na praça: Tauá/CE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SOMZOOM - 94,9 FM, na
praça: Tianguá/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA AM, na praça:
Várzea Alegre/CE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora LZ, na praça:
Poro Alegre/RS, no período de 25/12/2017 a 07/01/2018.
Quantidade: 8 - Melhoria da Educação Brasileira
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora WPM, na
praça: Curitiba/PR, no período de 25/12/2017 a 07/01/2018.
Quantidade: 3 - Melhoria da Educação Brasileira
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora REDE MÍDIA
EXTERIOR, na praça: Curitiba/PR, no período de 25/12/2017 a
07/01/2018. Quantidade: 5 - Melhoria da Educação Brasileira
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora BH MÍDIA,
na praça: Belo Horizonte/MG, no período de 25/12/2017 a
07/01/2018. Quantidade: 8 - Melhoria da Educação Brasileira
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora ACTION
OUTDOOR, na praça: Rio de Janeiro/RJ, no período de
25/12/2017 a 07/01/2018. Quantidade: 3 - Melhoria da
Educação Brasileira
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora RIO MÍDIA,
na praça: Rio de Janeiro/RJ, no período de 25/12/2017 a
07/01/2018. Quantidade: 5 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora ACTION
OUTDOOR, na praça: Rio de Janeiro/RJ, no período de
25/12/2017 a 07/01/2018. Quantidade: 3 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora RIO MÍDIA,
na praça: Rio de Janeiro/RJ, no período de 25/12/2017 a
07/01/2018. Quantidade: 5 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora LOOK, na
praça: São Bernardo do Campo/SP, no período de 25/12/2017
a 07/01/2018. Quantidade: 5 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora LOOK, na
praça: Santo André/SP, no período de 25/12/2017 a
07/01/2018. Quantidade: 5 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora VIP OUT
MEDIA, na praça: Osasco/SP, no período de 25/12/2017 a
07/01/2018. Quantidade: 2 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora CEBEL, na
praça: Osasco/SP, no período de 25/12/2017 a 07/01/2018.
Quantidade: 3 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora VIP OUT
MEDIA, na praça: Guarulhos/SP, no período de 25/12/2017 a
07/01/2018. Quantidade: 2 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora BR1, na
praça: Guarulhos/SP, no período de 25/12/2017 a 07/01/2018.
Quantidade: 3 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em Outdoor pela Exibidora LOOK, na
praça: Diadema/SP, no período de 25/12/2017 a 07/01/2018.
Quantidade: 3 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio VITÓRIA FM, na praça: Vitória
de Santo Antão/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CIDADE FM, na praça:
Tabira/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SURUBIM AM, na praça:
Surubim/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio INTEGRAÇÃO FM, na praça:
Surubim/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

1.456,94

RPÑP

1.368,00

RPÑP

1.155,20

RPÑP

1.672,00

RPÑP

1.341,91

RPÑP

1.533,62

RPÑP

1.678,08

RPÑP

1.559,18

RPÑP

23.438,38

RPÑP

3.676,50

RPÑP

5.415,00

RPÑP

23.365,44

RPÑP

5.044,50

RPÑP

9.975,00

RPÑP

6.121,80

RPÑP

12.825,00

RPÑP

6.612,00

RPÑP

6.612,00

RPÑP

2.622,00

RPÑP

5.095,80

RPÑP

2.109,00

RPÑP

4.446,00

RPÑP

3.967,20

RPÑP

1.790,19

RPÑP

1.090,52

RPÑP

1.326,79

RPÑP

1.946,15

RPÑP
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/112.145

23123008778201722

SOCIEDADE RADIO
CULTURA FMSERRA
TALHADA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.144

23123008778201722

RADIO E TELEVISAO
GRANDE RIO FM
STEREO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.143

23123008778201722

POLO COMUNICACAO
LTDA - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.142

23123008778201722

REDE BRASIL DE
COMUNICACOES
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.141

23123008778201722

RADIO ASA BRANCA
DE SALGUEIRO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.140

23123008778201722

RADIO
TRANSAMERICA DE
RECIFE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.139

23123008778201722

TERNURINHA
PROPAGANDA E
EVENTOS LTDA EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.138

23123008778201722

RADIO BETEL LTDA.

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.137

23123008778201722

RADIO CLUB DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.136

23123008778201722

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.135

23123008778201722

RADIO E TELEVISAO
GRANDE RIO FM
STEREO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.134

23123008778201722

RADIO DO GRANDE
RIO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.133

23123008778201722

FUNDACAO
EMISSORA RURAL A
VOZ DO SAO
FRANCISCO

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.132

23123008778201722

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.131

23123008778201722

DIFUSORAS DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.130

23123008778201722

RADIO QUILOMBO
DOS PALMARES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.129

23123008778201722

RADIO CULTURA DOS
PALMARES S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.128

23123008778201722

RADIO FM
VOLUNTARIOS DA
PATRIA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.127

23123008778201722

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.126

23123008778201722

RADIO FM NAZARE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.125

23123008778201722

DIFUSORAS DE
PERNAMBUCO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.124

23123008778201722

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.123

23123008778201722

J. MACHADO
GUIMARAES
EMPREENDIMENTOS
LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.122

23123008778201722

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA FM, na praça: Serra
Talhada/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio BOA VISTA FM, na praça:
Santa Maria da Boa Vista/PE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio POLO FM, na praça: Santa Cruz
do Capibaribe/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio SALGUEIRO FM, na praça:
Salgueiro/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ASA BRANCA AM, na praça:
Salgueiro/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na RÁDIO TRANSAMÉRICA DE
RECIFE , na praça: Recife/PE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PLANALTO FM, na praça:
Recife/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio MARANATA FM, na praça:
Recife/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CLUBE FM, na praça:
Recife/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL FM, na praça:
Petrolina/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio GRANDE RIO FM, na praça:
Petrolina/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio GRANDE RIO AM, na praça:
Petrolina/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio EMISSORA RURAL AM, na
praça: Petrolina/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RBC PESQUEIRA FM 106,3,
na praça: Pesqueira/PE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM, na praça:
Pesqueira/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio QUILOMBO FM, na praça:
Palmares/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA PALMARES AM, na
praça: Palmares/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
AM, na praça: Ouricuri/PE. Formato: Testemunhal 60\".
Quantidade de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RBC OURICURI FM 92,1 , na
praça: Ouricuri/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio NAZA FM, na praça: Nazaré da
Mata/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio DIFUSORA LIMOEIRO AM, na
praça: Limoeiro/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RBC FM 93,3, na praça:
Igarassu/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio GRAVATA FM, na praça:
Gravatá/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio MARAVILHA FM, na praça:
Goiana/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

1.264,03

RPÑP

1.186,79

RPÑP

1.254,07

RPÑP

1.454,02

RPÑP

1.454,02

RPÑP

5.196,32

RPÑP

6.908,09

RPÑP

10.469,76

RPÑP

11.278,40

RPÑP

10.214,40

RPÑP

2.444,47

RPÑP

2.154,26

RPÑP

1.582,98

RPÑP

3.564,40

RPÑP

10.214,40

RPÑP

1.547,86

RPÑP

1.575,82

RPÑP

1.179,77

RPÑP

3.564,40

RPÑP

1.675,54

RPÑP

10.214,40

RPÑP

3.564,40

RPÑP

1.568,24

RPÑP

3.564,40

RPÑP
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Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

2017/112.121

23123008778201722

RADIO F M SETE
COLINAS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.120

23123008778201722

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.119

23123008778201722

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.118

23123008778201722

F M RADIO VOZ DO
AGRESTE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.117

23123008778201722

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.116

23123008778201722

RADIO LIBERDADE
DE CARUARU LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.115

23123008778201722

RADIO VENEZA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.114

23123008778201722

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.113

23123008778201722

REDE NORDESTE DE
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.112

23123008778201722

RADIO CULTURA DO
NORDESTE LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.111

23123008778201722

RADIO E TELEVISAO
BANDEIRANTES LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.110

23123008778201722

SISTEMA HORIZONTE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.109

23123008778201722

RADIO FELICIDADE
FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.108

23123008778201722

ORGANIZACAO RH
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.107

23123008778201722

RADIO BOM
CONSELHO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.106

23123008778201722

RADIO LITORAL FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.105

23123008778201722

F M RADIO
INDEPENDENTE DE
ARCOVERDE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.104

23123008778201722

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.103

23123008778201722

PIRANGY COMERCIO
& COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.102

23123008778201722

ARARI-RADIO FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.101

23123008778201722

RADIO RIO PONTAL
FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/112.100

23123008778201722

FUNDACAO
CULTURAL SENHOR
BOM JESUS DOS
REMEDIOS

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/081.1

23123008819201781

ADMOTION SISTEMAS
LTDA

2017/082.1

23123008872201781

GRAFICA EDITORA
AQUARELA S A

2017/084.1

23123008955201771

SOM E LETRAS S/S
EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio SETE COLINAS FM, na praça:
Garanhuns/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na na rádio JORNAL AM, na praça:
Garanhuns/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na na rádio FLORESTA 101,9 FM, na
praça: Floresta/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio AGRESTE FM, na praça:
Cupira/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RBC CARUARU FM 102, na
praça: Caruaru/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio LIBERDADE FM, na praça:
Caruaru/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JOVEM PAN FM CARUARU,
na praça: Caruaru/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM, na praça:
Caruaru/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio GLOBO FM, na praça:
Caruaru/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA NORDESTE AM, na
praça: Caruaru/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio BAND FM CARUARU, na praça:
Caruaru/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CARPINA FM 89,1, na praça:
Carpina/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FELICIDADE FM, na praça:
Cabrobó/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio VERDADE FM, na praça:
Bonito/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PAPACAÇA - BOM
CONSELHO AM na praça: Bom Conselho/PE. Formato:
Testemunhal 60\". Quantidade de Inserções: 16. Período:
Dezembro/2017 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio LITORAL FM, na praça:
Barreiros/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio INDEPENDENTE FM, na praça:
Arcoverde/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ARCOVERDE FM 95,5, na
praça: Arcoverde/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade
de Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio GRANDE SERRA AM 660, na
praça: Araripina/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio ARARI FM, na praça:
Araripina/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RIO PONTAL FM, na praça:
Afrânio/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio PAJEÚ AM, na praça: Afogados
da Ingazeira/PE. Formato: Testemunhal 60\". Quantidade de
Inserções: 16. Período: Dezembro/2017 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Contratação de serviço de ADSERVER/RICH MEDIA.
Quantidade: 25.000 impressões com peças estáticas - Melhoria
da Educação Brasileira.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

1.550,23

RPÑP

10.214,40

RPÑP

3.055,20

RPÑP

1.328,77

RPÑP

3.564,40

RPÑP

19.999,40

RPÑP

2.693,44

RPÑP

10.214,40

RPÑP

2.677,46

RPÑP

3.945,92

RPÑP

5.090,27

RPÑP

1.320,07

RPÑP

1.061,79

RPÑP

1.217,16

RPÑP

1.235,93

RPÑP

1.508,41

RPÑP

1.105,46

RPÑP

3.055,20

RPÑP

3.564,40

RPÑP

1.272,26

RPÑP

1.432,99

RPÑP

1.122,46

RPÑP

4.750,00

RPÑP

Produção de 500.000 FOLDERS - Melhoria da Educação
Brasileira.

178.450,00

RPÑP

Produção de 139 Spots testemunhal de 60\"- Melhoria da
Educação Brasileira.

354.450,00

RPÑP
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Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

Nº Item

Processo

Fornecedor

Campanha

Descrição

2017/087.1

23123008957201760

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

BNCC

Criação do roteiro de 1 filme de 30\" e 1 spot de 30\" - Base
Nacional Comum Curricular.

3.943,77

RPÑP

459.339,08

RPÑP

2017/087.2

23123008957201760

LUNI PRODUCOES
LTDA

BNCC

Produção de 1 filme de 30\" + 21 cópias nos formatos XDCAM,
DVD player, CD (HD e SD) em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links
(HD e SD) em MOV, MPEG, AVI, MP4 e 1 link digital MXF (via
Adstream) - Base Nacional Comum Curricular.

2017/087.3

23123008957201760

LUNI PRODUCOES
LTDA

BNCC

Recolhimento de 1 taxa Ancine - Base Nacional Comum
Curricular.

4.466,26

RPÑP

2017/087.4

23123008957201760

M.C.STUDIO LTDA.

BNCC

Gravação de 1 trilha de filme de 30\" + gravação de 1 spot de
30\"- Base Nacional Comum Curricular.

29.430,00

RPÑP

23123008957201760

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

SISU-PROUNI-FIES

Criação do roteiro de 1 filme de 30\" e 1 spot de 30\" SISU/PROUNI/FIES.

3.943,77

RPÑP

592.451,78

RPÑP

4.466,26

RPÑP

49.268,00

RPÑP

Produção de 83 Outdoors - Melhoria da Educação Brasileira.

130.401,93

RPÑP

Contratação de 1 Pesquisa Qualitativa - Melhoria da Educação
Brasileira.

216.240,00

RPÑP

Produção de 93 Outdoors - Melhoria da Educação Brasileira.

148.722,52

RPÑP

2017/086.1

2017/086.2

23123008957201760

AB2 COMUNICAO E
MARKETING LTDA

SISU-PROUNI-FIES

Produção de 1 filme de 30\" (+ 2 versões de 30\") + 63 cópias
nos formatos XDCAM, DVD player, CD (HD e SD) em
FRAME/MPEG/AVI/MP4, links (HD e SD) em MOV, MPEG, AVI,
MP4 e 1 link digital MXF (via Adstream) - SISU/PROUNI/FIES.

2017/086.3

23123008957201760

AB2 COMUNICAO E
MARKETING LTDA

SISU-PROUNI-FIES

Recolhimento de 1 taxa Ancine - SISU/PROUNI/FIES.

SISU-PROUNI-FIES

Gravação de 1 trilha de filme de 30\" + gravação de 3 spots de
30\" - SISU/PROUNI/FIES.

LIRA HARMONIA
MUSICA E AUDIO
LTDA - EPP
FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

2017/086.4

23123008957201760

2017/088.1

23123008959201759

2017/089.1

23123008960201783

GPP PLANEJAMENTO
E PESQUISA LTDA

2017/093.1

23123008961201728

FUSION
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

2017/093.1

23123008962201772

ESCALA
COMUNICACAO &
MARKETING LTDA

PNAE

Adaptação e finalização de 2 Cartilhas - Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).

99.695,46

RPÑP

2017/093.2

23123008962201772

ESCALA EMPRESA
DE COMUNICACAO
INTEGRADA LTDA

PNAE

Produção de 70.000 Cartilhas - Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE).

455.750,80

RPÑP

2017/091.1

23123008963201717

ESCALA EMPRESA
DE COMUNICACAO
INTEGRADA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Criação do roteiro de 1 filme de 30\" e 1 spot de 30\" - Melhoria
da Educação Brasileira.

3.943,77

RPÑP

2017/091.2

23123008963201717

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Produção de 1 filme de 30\" + 21 cópias nos formatos XDCAM,
DVD player, CD (HD e SD) em FRAME/MPEG/AVI/MP4, links
(HD e SD) em MOV, MPEG, AVI, MP4 e 1 link digital MXF (via
Adstream) - Melhoria da Educação Brasileira.

530.235,95

RPÑP

2017/091.3

23123008963201717

LIGHT M.
COMUNICACAO LTDA

Recolhimento de 1 taxa Ancine - Melhoria da Educação
Brasileira.

4.466,26

RPÑP

2017/091.4

23123008963201717

AUDIOTECH
PRODUCAO DE
AUDIO LTDA

Gravação de 1 trilha de filme de 30\" + gravação de 1 spot de
30\" - Melhoria da Educação Brasileira.

26.487,00

RPÑP

2017/092.1

23123008964201761

SOM E LETRAS S/S
EPP

Gravação de 23 Spots testemunhal - Melhoria da Educação
Brasileira.

138.920,00

RPÑP

83.220,00

RPÑP

16.919,50

RPÑP

17.656,32

RPÑP

26.484,48

RPÑP

19.863,36

RPÑP

13.656,06

RPÑP

13.656,06

RPÑP

22.368,22

RPÑP

25.798,20

RPÑP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.1

23123008965201714

EMPRESA
METROPOLITANA DE
RADIODIFUSAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.10

23123008965201714

PONTO PUBLICIDADE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.11

23123008965201714

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.12

23123008965201714

COMPASSO
COMUNICACAO E
MARKETING LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.13

23123008965201714

STAMPA DIGITAL &
MIDIA EXTERIOR
LTDA - EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.14

23123008965201714

BANDEIRANTES
PROPAGANDA
POTIGUAR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.15

23123008965201714

LOCOMOTIVA
COMUNICACAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.16

23123008965201714

ROTA PUBLICIDADE E
COMERCIO LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.17

23123008965201714

BANDEIRANTES
PROPAGANDA
POTIGUAR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio na rádio METRÓPOLES, na praça:
Salvador/BA, no programa: Rotativo. Veiculação: 27/12/2017 a
28/02/2018. Quantidade de Inserções: 266 (120
BONIFICADAS) - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo PONTO
OUTDOOR, na cidade de Salvador/BA. Formato: Outdoor
lonado. Quantidade: 5. Período de Veiculação: 06 a 21/01/2018
- MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo STAMPA, na
cidade de Campina Grande/PB. Formato: Outdoor lonado.
Quantidade: 5. Período de Veiculação: 06 a 21/01/2018 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo COMPASSO,
na cidade de Campina Grande/PB. Formato: Outdoor lonado.
Quantidade: 8. Período de Veiculação: 06 a 21/01/2018 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo COMPASSO,
na cidade de João Pessoa/PB. Formato: Outdoor lonado.
Quantidade: 9. Período de Veiculação: 06 a 21/01/2018 MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo
BANDEIRANTES MÍDIA EXTERIOR, na cidade de
Garanhuns/PE. Formato: Outdoor lonado. Quantidade: 6.
Período de Veiculação: 06 a 21/01/2018 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo ELDORADO
OUTDOOR, na cidade de Petrolina/PE. Formato: Outdoor
lonado. Quantidade: 6. Período: Período de Veiculação: 06 a
21/01/2018 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo ROTA RECIFE, na
cidade de Recife/PE. Formato: Outdoor lonado. Quantidade: 6.
Período de Veiculação: 06 a 21/01/2018 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo
BANDEIRANTES MÍDIA EXTERIOR, na cidade de Natal/RN.
Formato: Outdoor lonado. Quantidade: 12. Período de
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Veiculação: 06 a 21/01/2018 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.

2017/113.18

23123008965201714

PUBLICIDADE
SUPERLUX LTDA-EPP

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.19

23123008965201714

BANDEIRANTES
PROPAGANDA
POTIGUAR LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.2

23123008965201714

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.3

23123008965201714

PACTO-PATRIMONIAL
E PARTICIPACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.4

23123008965201714

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.5

23123008965201714

GAMNED DO BRASIL
SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.6

23123008965201714

EMPRESA BAIANA DE
JORNALISMO S A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.7

23123008965201714

EMPRESA
METROPOLITANA DE
RADIODIFUSAO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.8

23123008965201714

EDITORA JORNAL DO
COMMERCIO S.A

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/113.9

23123008965201714

CHAVES
PUBLICIDADE
LIMITADA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.1

23123008966201751

RADIO LITORAL FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.10

23123008966201751

POLO COMUNICACAO
LTDA - ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.11

23123008966201751

TALISMA FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.12

23123008966201751

RADIO TIMBAUBA FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.13

23123008966201751

RADIO FM CIDADE DO
SOL LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.14

23123008966201751

RADIO CULTURA DE
MACAIBA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.15

23123008966201751

RADIO NATAL REIS
MAGOS LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.16

23123008966201751

FM NORDESTE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.17

23123008966201751

FM NORDESTE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo SUPERLUX, na
cidade de Aracaju/SE. Formato: Outdoor lonado. Quantidade:
12. Período de Veiculação: 06 a 21/01/2018 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo
BANDEIRANTES MÍDIA EXTERIOR, na cidade de Caruaru/PE.
Formato: Outdoor lonado. Quantidade: 6. Período de
Veiculação: 06 a 21/01/2018 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio no jornal CORREIO, em Salvador/BA.
Formato: Tabloide. Quantidade de Inserções: 4. Veiculação:
27/12/2017 a 31/01/2018 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal METRÓPOLE, em
Salvador/BA. Formato: Tabloide. Quantidade de Inserções: 9.
Veiculação: 27/12/2017 a 31/01/2018 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio no jornal JORNAL DO COMMÉRCIO em
Recife/PE. Formato: Standard. Quantidade de Inserções: 8.
Veiculação: 27/12/2017 a 31/01/2018 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação no site GAMNED. Praça: Nacional. Período
Contratado: De 20/12/2017 a 18/01/2018. Quantidade de
Impressões: 10.400.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação no site CORREIO 24H. Praça: Salvador. Período
Contratado: 20 a 31/12/2017. Quantidade de Impressões:
400.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação no site PORTAL METRO 1. Praça: Salvador.
Período Contratado: Dezembro/2017 e janeiro/2018 (60 dias),.
Quantidade de Impressões: 2.000.001 - MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação nos sites RÁDIO JORNAL RECIFE, NE10 e JC
ONLINE. Praça: Recife. Período Contratado: Dezembro/2017 e
janeiro/2018 (60 dias). Site JC ONLINE: 30 dias . Quantidade
de Impressões: 1.400.000 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio em outdoor pelo veículo CHAVES
OUTDOOR, na cidade de Salvador/BA. Formato: Outdoor
lonado. Quantidade: 5. Período de Veiculação: 06 a 21/01/2018
- MELHORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA.
Veiculação de anúncio na rádio LITORAL FM, na praça:
Barreiros/PE, no programa: Forrozão da Litoral. Formato:
Testemunhal. Período de Veiculação: 2 inserções/dia nos dias
28 a 31/12/2017 e 2 inserções/dia nos dias 1 a 11/01/2018 e 1
inserção no dia 12/01/2018. Quantidade de Inserções: 31 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio POLO FM, na praça: Santa Cruz
do Capiberibe/PE, no programa: Cidade Notícia. Formato:
Testemunhal. Período de Veiculação: 4 inserções/dia nos dias
28 a 31/12/2017 e 4 inserções nos dias 01 a 28/01/2018.
Quantidade de Inserções: 128 - Melhoria da Educação
Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FAROL 90,5, na praça:
Taquaritinga do Norte/PE, no programa: Cidade em Foco.
Formato: Testemunhal. Período de Veiculação: 2 inserções/dia
nos dias 28 a 31/12/2017 e 2 inserções nos dias 01 a
26/01/2018. Quantidade de Inserções: 60 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio NOVA TIMBAÚBA FM, na
praça: Timbaúba/PE, no programa: Nossa Voz. Formato:
Testemunhal. Período de Veiculação: 1 inserção/dia nos dias
28 a 31/12/2017 e 1 inserção nos dias 01 a 17/01/2018.
Quantidade de Inserções: 21 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CIDADE DO SOL FM, na praça:
Natal/RN, no programa: Jornal da Cidade. Formato:
Testemunhal. Período de Veiculação: 2 inserções/dia nos dias
28 a 31/12/2017 e 2 inserções nos dias 01 a 11/01/2018 e 1
inserção no dia 12/01/2018. Quantidade de Inserções: 31 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio 95 FM, na praça: Natal/RN, no
programa: Jornal da Noite. Formato: Testemunhal. Período de
Veiculação: 4 inserções/dia nos dias 28 a 31/12/2017 e 4
inserções nos dias 01 a 23/01/2018. Quantidade de Inserções:
108 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio 96 FM, na praça: Natal/RN, no
programa: Jornal 96. Formato: Testemunhal. Período de
Veiculação: 1 inserção/dia nos dias 28 a 31/12/2017 e 1
inserção nos dias 01 a 17/01/2018. Quantidade de Inserções:
21 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio 98 FM, na praça: Natal/RN, no
programa: Meio-Dia Cidade. Formato: Testemunhal. Período de
Veiculação: 2 inserções/dia nos dias 28 a 31/12/2017; 2
inserções nos dias 01 a 14/01/2018 e dias 16, 18, 20, 22, 24,
26, 27 e 28/01/2018 e 3 inserções no dias 15, 17, 19, 21, 23 e
25/01/2018 . Quantidade de Inserções: 70 - Melhoria da
Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio 98 FM, na praça: Natal/RN, no
programa: Repórter 98. Formato: Testemunhal. Período de
Veiculação: 1 inserção/dia nos dias 28 a 31/12/2017 e 1
inserção nos dias 01 a 20/01/2018. Quantidade de Inserções:
24 - Melhoria da Educação Brasileira.

15.048,00

RPÑP

13.656,06

RPÑP

177.839,24

RPÑP

85.775,69

RPÑP

381.096,89

RPÑP

197.600,00

RPÑP

3.892,70

RPÑP

21.546,00

RPÑP

27.713,40

RPÑP

14.207,82

RPÑP

2.922,62

RPÑP

9.554,84

RPÑP

2.897,88

RPÑP

1.934,83

RPÑP

4.865,14

RPÑP

14.376,31

RPÑP

4.835,88

RPÑP

14.264,25

RPÑP

4.890,60

RPÑP
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2017/114.18

23123008966201751

FM NORDESTE LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.19

23123008966201751

RADIO GLOBO DE
SAO PAULO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.2

23123008966201751

RADIO FELICIDADE
FM LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.20

23123008966201751

RADIO PRINCIPAL FM
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.21

23123008966201751

RADIO ARCA LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.22

23123008966201751

RADIO MELODIA
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.23

23123008966201751

RADIO GLOBO
SOCIEDADE
ANONIMA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.24

23123008966201751

SOCIEDADE
ANONIMA RADIO TUPI

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.3

23123008966201751

SISTEMA HORIZONTE
DE COMUNICACAO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.4

23123008966201751

RADIO CULTURA DO
NORDESTE LTDA ME

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.5

23123008966201751

TV E RADIO JORNAL
DO COMMERCIO
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.6

23123008966201751

RADIO FM NAZARE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.7

23123008966201751

RADIO FM NAZARE
LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.8

23123008966201751

RADIO E TELEVISAO
GRANDE RIO FM
STEREO LTDA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

2017/114.9

23123008966201751

RADIO CLUB DE
PERNAMBUCO SA

MELHORIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

TOTAL GERAL
RPÑP – Restos a Pagar Não Processados

Descrição
Veiculação de anúncio na rádio 98 FM, na praça: Natal/RN, no
programa: Repórter 98. Formato: Testemunhal. Período de
Veiculação: 1 inserção/dia nos dias 28 a 31/12/2017 e 1
inserção nos dias 01 a 20/01/2018. Quantidade de Inserções:
24 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio GLOBO, na praça: Natal/RN, no
programa: Faixa Horária. Formato: Testemunhal. Período de
Veiculação: 4 inserções/dia nos dias 28 a 31/12/2017, 4
inserções nos dias 01 a 04/01/2018; de 6 a 12/01/2018; 14 a
19/01/2018; 21 a 23/01/2018 e 25, 26 e 28/01/2018 e 5
inserções/dia nos dias 5, 13, 20, 24 e 27/01/2018. Quantidade
de Inserções: 133 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FELICIDADE, na praça:
Cabrobró/PE, no programa: Nossa Voz. Formato: Testemunhal.
Período de Veiculação: 2 inserções/dia nos dias 28 a
31/12/2017 e 2 inserções/dia nos dias 1 a 19/01/2018.
Quantidade de Inserções: 46 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio MIX FM NATAL, na praça:
Natal/RN, no programa: Mix Manhã. Formato: Testemunhal.
Período de Veiculação: 1 inserção/dia nos dias 28 a 31/12/2017
e 1 inserção nos dias 01 a 26/01/2018. Quantidade de
Inserções: 30 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio FM O DIA, na praça: Rio de
Janeiro/RJ, no programa: FM o Dia On Line. Formato:
Testemunhal. Período de Veiculação: 1 inserção/dia nos dias
28 a 31/12/2017 e 1 inserção no dia 01/01/2018. Quantidade de
Inserções: 5 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio MELODIA FM, na praça: Rio de
Janeiro/RJ, no programa: Disk M. Formato: Testemunhal.
Período de Veiculação: 1 inserção/dia nos dias 28 a 31/12/2017
e 1 inserção no dia 01/01/2018. Quantidade de Inserções: 5 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio RÁDIO GLOBO RIO DE
JANEIRO, na praça: Rio de Janeiro/RJ, no programa: Café das
6. Formato: Testemunhal. Período de Veiculação: 1
inserção/dia nos dias 28 e 29/12/2017. Quantidade de
Inserções: 2 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio TUPI AM/FM, na praça: Rio de
Janeiro/RJ, no programa: Programa do Francisco Barbosa.
Formato: Testemunhal. Período de Veiculação: 1 inserção/dia
nos dias 28, 29 e 30/12/2017. Quantidade de Inserções: 3 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CARPINA FM 89,1, na praça:
Carpina/PE, no programa: Espaço Livre. Formato:
Testemunhal. Período de Veiculação: 2 inserções/dia nos dias
28 a 31/12/2017 e 2 inserções/dia nos dias 1 a 13/01/2018 e 1
inserção no dia 14/01/2018. Quantidade de Inserções: 35 Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CULTURA NORDESTE, na
praça: Caruaru/PE, no programa: Nova Manhã. Formato:
Testemunhal. Período de Veiculação: 1 inserção/dia nos dias
28 a 31/12/2017 e 1 inserção nos dias 01 a 08/01/2018.
Quantidade de Inserções: 12 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio JORNAL AM, na praça:
Caruaru/PE, no programa: Hora da Justa. Formato:
Testemunhal. Período de Veiculação: 1 inserção/dia nos dias
28 a 31/12/2017 e 1 inserção nos dias 01 a 04/01/2018.
Quantidade de Inserções: 12 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio NAZA FM, na praça: Nazaré da
Mata/PE, no programa: Só Notícias. Formato: Testemunhal.
Período de Veiculação: 2 inserções/dia nos dias 28 a
31/12/2017 e 2 inserções nos dias 01 a 15/01/2018 e dias 17 e
18/01/2018 e 3 inserções no dia 16/01/2018 . Quantidade de
Inserções: 45 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio NAZA FM, na praça: Nazaré da
Mata/PE, no programa:Bom dia Naza. Formato: Testemunhal.
Período de Veiculação: 2 inserções/dia nos dias 28 a
31/12/2017 e 2 inserções nos dias 01 a 15/01/2018 e dias 17 e
18/01/2018 e 3 inserções no dia 16/01/2018 . Quantidade de
Inserções: 12 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio GRANDE RIO FM, na praça:
Petrolina/PE, no programa: Nossa Voz. Formato: Testemunhal.
Período de Veiculação: 2 inserções/dia nos dias 28 a
31/12/2017 e 2 inserções nos dias 01 a 15/01/2018. Quantidade
de Inserções: 38 - Melhoria da Educação Brasileira.
Veiculação de anúncio na rádio CLUBE, na praça: Recife/PE,
no programa: Você Faz Notícia. Formato: Testemunhal. Período
de Veiculação: 2 inserções/dia nos dias 28 a 31/12/2017.
Quantidade de Inserções: 38 - Melhoria da Educação Brasileira.

Valor (R$)

Fatura
Agência

Ordem
Bancária

4.890,60

RPÑP

14.328,09

RPÑP

2.907,27

RPÑP

4.892,88

RPÑP

20.003,91

RPÑP

21.984,90

RPÑP

19.000,00

RPÑP

25.084,55

RPÑP

2.887,66

RPÑP

2.959,44

RPÑP

5.107,20

RPÑP

4.712,44

RPÑP

4.712,44

RPÑP

4.860,51

RPÑP

5.036,67

RPÑP

R$ 33.705.194,16
FONTE: SIMEC/2017
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