
Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Brasil Escolarizado

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Desenvolvimento do Ensino Médio

Desenvolvimento da Educação Especial

Desenvolvimento da Educação Infantil

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da 
Pesquisa Científica

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Educação para a Diversidade e Cidadania

Universidade do Século XXI

Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores 
da Educação Básica

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO





Ano Base 2007

689

SUMÁRIO EXECUTIVO

Em 2007, do total previsto para o Ministério da Educação (MEC), foram utilizados 
R$ 28.712.836.832,00 para a execução dos programas e das ações sob sua responsabilidade, 
de acordo com o quadro a seguir:

Recursos orçamentários 

autorizados

(LOA + Créditos):

R$ 29.474.812.754,00 Realizado orçamentário R$ 28.712.836.832,00

Recursos

 não-orçamentários previstos 
-

Realizado

não-orçamentário 
-

Total previsto R$ 29.474.812.754,00 Total realizado R$ 28.712.836.832,00

Além disso, do total de R$ 2.249.483.563,00 inscritos em restos a pagar, relativo ao 
exercício de 2006, foram executados R$ 1.790.006.136,00. 

Na execução orçamentária dos programas sob responsabilidade do MEC, no período do 
PPA 2004-2007, verificou-se a seguinte distribuição dos percentuais na participação dos 
valores realizados anualmente:

Tipo Programa (Código/Denominação) 2004 2005 2006 2007
PPA 

2004-2007

Finalístico

1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos 1,4% 4,3% 3,2% 0,6% 2,2%

1061 Brasil Escolarizado 27,8% 10,6% 14,2% 15,7% 16,5%

1374 Desenvolvimento da Educação Especial 0,0% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3%

1065 Desenvolvimento da Educação Infantil 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 14,0% 6,6% 6,5% 6,2% 7,9%

1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa 

Científica
0,0% 4,2% 4,0% 3,4% 3,1%

1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental 0,0% 6,4% 7,2% 6,7% 5,5%

1378 Desenvolvimento do Ensino Médio 0,0% 1,8% 0,4% 0,6% 0,7%

1377 Educação para a Diversidade e Cidadania 0,0% 0,4% 0,3% 0,1% 0,2%

1073 Universidade do Século XXI 55,8% 57,0% 60,4% 56,9% 57,7%

1072 Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da 

Educação Básica
0,5% 5,2% 2,7% 8,9% 4,9%

Finalístico Soma 99,6% 97,0% 99,5% 99,7% 99,0%

Gestão de 

Políticas Públicas
1067 Gestão da Política de Educação 0,4% 3,0% 0,5% 0,3% 1,0%

Total Global 100,0% 100, 0% 100,0% 100,0% 100,0%

AVALIAÇÃO SETORIAL

A definição dos objetivos setoriais, a partir dos desafios constantes da Orientação Estratégica 
de Governo para o PPA 2004-2007, culminou no pressuposto de que a educação deveria 
ser um dos principais vetores responsáveis pelo desenvolvimento do País. Nesse sentido, a 
inclusão social, a qualificação dos trabalhadores, a expansão da cidadania e o fortalecimento 
da democracia foram associados à educação. 
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Dessa forma, foi definido um conjunto de objetivos setoriais que pudesse conduzir a 
programas que tivessem impacto sobre as causas que dificultam ou impedem o acesso à 
escola, a continuidade dos estudos e, conseqüentemente, o sucesso escolar, que são:

assegurar a assistência educacional à primeira infância carente; a) 

universalizar a educação básica; b) 

dar oportunidade a todos os jovens e adultos de se alfabetizarem; c) 

expandir a oferta de vagas no ensino profissional e superior; d) 

transformar o Brasil em uma escola aberta e permanente de cidadania; e) 

promover a democratização da gestão em todos os estabelecimentos de ensino; f ) 

formar, valorizar e estimular os professores; g) 

capacitar e valorizar os trabalhadores da educação em todos os níveis de h) 
ensino; 

renovar pedagogicamente e equipar materialmente todos os estabelecimentos i) 
da educação básica, fazendo da escola um ambiente estimulante e integrado à 
comunidade; 

implementar as primeiras experiências da Escola Básica Ideal; j) 

adequar a universidade aos desafios do Século XXI; k) 

reformular a educação profissional;l) 

ampliar a sustentabilidade da educação pública por meio da implantação de m) 
uma gestão moderna e da busca de novas fontes de financiamento. 
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A partir de 2005, apesar de ter havido uma revisão substancial nos programas, reafirmou-se 
o foco em:

alfabetização e educação de jovens e adultos;a) 

melhoria da educação básica, evidenciada pelo esforço de construção coletiva do b) 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb); 

expansão da educação profissional, pela criação de novas unidades escolares;c) 

reforma e ampliação das vagas no ensino superior público, por meio da d) 
implantação do programa Universidade para Todos (ProUni) e pela significativa 
expansão da rede federal, fato inédito nos últimos 10 anos. 

A política setorial, em 2007, teve como um dos principais referenciais de execução das 
políticas educacionais, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) cujo objetivo é 
responder ao desafio de reduzir desigualdades sociais e regionais na educação por meio de um 
acoplamento entre as dimensões educacional e territorial operado pelo conceito de arranjo 
educativo. O PDE está ancorado em uma concepção substantiva de educação, que perpassa 
todos os níveis e as modalidades de ensino, configurada por uma inédita visão sistêmica da 
educação. O PDE tem como sustentação: a territorialidade, o financiamento, o regime de 
colaboração, a responsabilização, a formação de professores, e a mobilização social. 

Nesse contexto, o MEC procurou atuar segundo essa visão sistêmica, de forma integrada, 
em todas as etapas do processo de formação fortemente articuladas entre si. O Brasil 
possui desafios específicos a superar em cada nível e etapa da educação. Por isso, investiu-se 
na ampliação do atendimento na educação infantil, no ensino médio e no ensino superior. 
Essa questão, no âmbito do ensino fundamental, já está praticamente equacionada. Por 
outro lado, a qualidade da educação em todos os níveis de ensino ainda não atingiu o 
patamar desejado e, portanto, mantém-se como uma das prioridades na agenda do setor. 

A busca pela melhoria da qualidade da educação básica pública se deu por meio do 
enfrentamento dos problemas de freqüência, permanência e rendimento do aluno na escola. 
A mobilização social em torno do Compromisso Todos pela Educação, cujo objetivo é a 
qualidade da educação básica por meio do apoio técnico e financeiro a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, representou um esforço nesse sentido. Para tanto, o compromisso 
utiliza-se do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que possibilita a 
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mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez que é comparável nacionalmente 
e expressa em valores os resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo. 

Merece destaque o Plano de Ações Articuladas (PAR), que se desenvolve a partir de um 
diagnóstico da situação educacional local, por meio do qual poderão ser propostos tipos 
de tratamento entre ações que necessitam de apoio técnico e/ou financeiro do MEC; 
ações executadas diretamente pelo ente participante do compromisso e outras situações 
identificadas como necessárias. Com os diagnósticos já iniciados em 2007, serão firmados 
termos de convênios ou cooperação entre o MEC e o ente apoiado para implantação do 
PAR, de acordo com as normas constantes em resolução própria do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

As iniciativas de alfabetização de jovens e adultos, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado 
(PBA), sofreram alterações tendo em vista ampliar sua efetividade. O objetivo do PBA é 
garantir acesso e permanência de jovens e adultos a programas educacionais que visam 
atender as suas necessidades específicas de aprendizagem e formação. 

A ampliação das vagas na educação profissional se deu, basicamente, pela expansão da rede 
federal de educação profissional e tecnológica, pela oferta de educação profissional técnica 
de nível médio na modalidade de educação a distância e por meio de parcerias. 

O Programa de Expansão Universitária ganhou impulso em 2006 com a ampliação do 
número de vagas em cidades-pólo no interior do País, levando-se em consideração as 
necessidades e vocações econômicas de cada região. Até 2007, foram criados ou consolidados 
mais 37 de um total de 86 campi situados em 23 Estados. Houve continuidade da 
implantação e consolidação de 12 universidades, todas em funcionamento, com alunos 
matriculados e obras em andamento ou finalizadas. 

A reestruturação da rede pública federal de educação superior foi levada a efeito pelo 
desenvolvimento do Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI). O Programa tem como foco a revisão da atual estrutura 
acadêmica das universidades, de modo a possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, 
a criação de vagas no período noturno, a mudança da relação entre o número de alunos 
e docentes de 10 para 18 ao final de cinco anos, dentre outros, viabilizando o completo 
aproveitamento dos recursos humanos e materiais existentes nas universidades federais. 

A ampliação da oferta de vagas no ensino superior teve continuidade por meio da expansão 
das universidades públicas federais e pela oferta de bolsas no âmbito do ProUni, além da 
concessão, em 2007, de 2.500 bolsas aos alunos para permanência no ensino superior com 
a utilização de quase a totalidade dos recursos autorizados. O Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior (FIES) foi reestruturado, de modo a possibilitar um regime 
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especial de financiamento para cursos definidos segundo a política de oferta do MEC, bem 
como o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária das instituições de ensino superior 
que tenham aderido ao ProUni. Desde sua criação, o FIES já beneficiou mais de 500 mil 
estudantes com investimento acumulado na ordem de R$ 4,8 bilhões.

Um dos maiores desafios enfrentados no processo de gestão dos programas do PPA 2004-
2007 foi a implantação de um sistema que iria além do Sistema Integrado de Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SIMEC), que é um Infrasig do Sistema de Informações Gerenciais 
e Planejamento (SIGPlan), mas que se tornasse uma ferramenta de gestão para os gerentes 
de programa, os coordenadores de ação e a alta gestão do Ministério, além de disponibilizar 
informações para os diversos usuários no âmbito do MEC. Essa iniciativa teve como propósito 
tanto possibilitar a identificação da eficiência do gasto e o alcance dos resultados, como registrar 
os riscos e as restrições associados à execução dos programas e das ações. 

O SIMEC permite o registro da execução dos programas e das ações do PPA, sob a 
responsabilidade do MEC, de forma a permitir consultas em tempo real e geração de 
relatórios técnicos e gerenciais com informações tempestivas sobre a execução da matriz 
de programas e ações em todos os seus localizadores, além de assegurar a alimentação do 
SIGPlan do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). 

A consolidação do SIMEC (módulo Monitoramento e Avaliação), como sistema padrão do 
MEC, ocorreu devido ao trabalho de conscientização e apoio técnico junto à administração 
direta e às unidades descentralizadas, implementado pela Unidade de Monitoramento e 
Avaliação (UMA), no âmbito da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO), por 
intermédio da Coordenação-Geral de Planejamento (CGP). 

A equipe da CGP empreendeu esforços para universalizar o uso do SIMEC por meio 
de ofícios, mensagens eletrônicas e telefonemas para as unidades do MEC. Entretanto, 
detectou a necessidade de capacitar os usuários para a efetiva utilização do sistema. Dessa 
forma, foi realizado curso de Capacitação Técnica em Planejamento operacionalizado 
por meio da participação dos coordenadores da CGP como instrutores e dos técnicos da 
coordenação como monitores dos participantes. O curso objetivou atender às necessidades 
de capacitação constatadas a partir da análise do Modelo de Competências Organizacionais 
e Profissionais da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento das áreas de planejamento 
dos órgãos e/ou unidades vinculados ao MEC. 

A meta estabelecida era de atender a demanda de servidores do quadro efetivo das universidades, 
Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFETs), Colégio Pedro II, escolas agrotécnicas e 
demais unidades vinculadas ao MEC, lotados em cargos de nível intermediário e superior, que 
apresentavam necessidade de elevação do seu patamar de desempenho técnico-profissional, 
no que tange ao planejamento, à gestão e à avaliação dos processos de trabalho que viabilizem 
a eficácia, eficiência e efetividade da execução das políticas organizacionais.
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Atendendo a essas diretrizes, o curso de Capacitação Técnica em Planejamento foi realizado 
em cinco cidades-pólo (Brasília, Belém, Belo Horizonte, Campos e Recife), totalizando 10 
turmas com média de 30 alunos cada. Portanto, foram capacitados mais de 300 servidores 
da área de planejamento de todas as unidades orçamentárias da administração direta e 
indireta do MEC.
 
A realização do curso originou um significativo aumento percentual do preenchimento 
das informações no módulo PPA – Monitoramento e Avaliação. E segundo o MP, o MEC 
foi um dos órgãos com maior percentual de preenchimento de informações, com uma 
taxa superior a 80% das ações. Portanto, o curso possibilitou um avanço significativo no 
preenchimento das ações em termos quantitativos, principalmente e qualitativos.
 
Quanto à dimensão territorial, alguns estudos foram desenvolvidos em função de uma política 
de cobertura no atendimento às demandas educacionais de educação profissional e superior. 
Ambos vivenciam, hoje, a sua maior expansão formal, considerando o aspecto quantitativo 
e o tempo decorrido entre o início e o final das construções, adaptações e equipagem das 
instituições. Para tanto, foram elaborados mapeamentos das necessidades regionais e locais de 
um lado para a expansão da educação profissional e de outro para a do ensino superior.
 
Ainda, de forma complementar, a modalidade de educação a distância tem contribuído 
como uma das estratégias para democratizar e elevar o padrão de qualidade da educação 
brasileira, visando expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas.
 
Sobre a compatibilidade entre as estruturas organizacional e programática, o MEC possui 
12 programas que, de forma integrada, viabilizam a execução de sua política setorial. Esses 
estão sob a responsabilidade de cinco secretarias finalísticas do MEC, da SPO, do FNDE 
e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Há uma 
grande adesão entre a estrutura programática e a estrutura organizacional da instituição, 
ilustrada nos exemplos abaixo:

Secretaria de Educação Básica (SEB) responsável pelos programas a) 
Desenvolvimento da Educação Infantil (1065), Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental (1376), Desenvolvimento do Ensino Médio (1378) e Valorização 
e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação Básica (1072);

Secretaria de Educação Superior (SESU) responsável pelo Programa Universidade b) 
do Século XXI (1073);

Secretaria de Educação Especial (SEESP) responsável pelo Programa c) 
Desenvolvimento da Educação Especial (1374);

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) responsável pelo d) 
Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica (1062);
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Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e) 
responsável pelos programas Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos 
(1060) e Educação para a Diversidade e Cidadania (1377);

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) responsável pelo Programa f ) 
Gestão da Política de Educação (1067);

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) responsável pelo g) 
Programa Brasil Escolarizado (1061);

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) h) 
responsável pelo Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da 
Pesquisa Científica (1375). 

ASPECTOS RELEVANTES

Cabe destaque aos principais avanços da política educacional, concretizados pelo conjunto 
dos programas do MEC no período 2004-2007:

redefinição da política de financiamento da Educação Básica, consolidada pela a) 
aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb);

criação do Sistema Nacional de Formação de Professores;b) 

articulação entre a alfabetização e a modalidade educação de jovens e adultos (EJA);c) 

expansão de vagas no ensino superior por meio do Programa Universidade para d) 
Todos (ProUni) e do Plano de Expansão das Universidades Federais;

possibilidade de integração curricular dos ensinos médio e técnico e expansão da e) 
educação profissional;

redução das desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, f ) 
regional e cultural no espaço escolar;

elaboração da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da g) 
Educação Inclusiva;

lançamento do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2005-2010).h) 

Finalmente, merece ser salientado o lançamento, em 24.04.2007, do PDE, um grande 
pacto feito pelo MEC com a sociedade civil, que estabelece uma série de ações para a 
melhoria da educação básica. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO

O processo de avaliação do PPA 2004-2007, no ano de 2007, foi realizado pelo MEC 
mediante a atribuição de notas, no intervalo de zero a 10, a um conjunto de itens 
que visam auxiliar a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) no 
desenvolvimento de melhorias para as próximas avaliações. O gráfico a seguir apresenta, 
de forma comparativa, as notas atribuídas por item pelo MEC e a média geral das notas de 
todos os órgãos responsáveis por programas do PPA 2004-2007:

1. Orientação do 
Ministério do 
Planejamento 

sobre o processo 
de avaliação.

2. Clareza do 
Manual de 
Avaliação.

3. Conteúdo do 
Manual de 
Avaliação.

4. Cronograma 
do processo de 

Avaliação.

5. Suporte e 
auxílio da 
SPI/MP às 

dúvidas quanto à 
metodologia¹.

6. Suporte e 
auxílio da 
SPI/MP às 
dúvidas no 

roteiro e 
problemas de 

sistema¹.

7. Melhoria da 
gestão dos 
programas 

alcançada por 
meio da 

avaliação 
setorial.

8,0

8,0

8,0

5,0

1,0 1,0

6,0
7,9

8,3

6,8

8,4 8,1
7,1 7,1

Nota Atribuída Média Geral

Nota: (1)A nota atribuída igual a um nos itens 5 e 6 indica que o órgão não necessitou de suporte e auxílio da SPI/MP
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BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS

GERENTE DO PROGRAMA

André Luiz de Figueiredo Lazaro

OBJETIVO

Garantir acesso e permanência de jovens e adultos a programas educacionais que visam 
atender as suas necessidades específicas de aprendizagem e formação.

PÚBLICOALVO

Jovens e adultos com 15 anos e mais, não-alfabetizados ou com baixa escolaridade e os 
educadores que atuam nesta modalidade de ensino 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 174.685.424,00 

Empenho Liquidado: R$ 143.040.758,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 143.040.758,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Analfabetismo da 

População na Faixa Etária de 15 a 

24 anos - Porcentagem

3.15 2.86 2.40 - 2.29 -

2. Taxa de Analfabetismo da 

População na Faixa Etária de 25 a 

34 anos - Porcentagem

6.5 6.3 5.6 - 4.30 -

3. Taxa de Analfabetismo da 

População na Faixa Etária de 35 

anos ou Mais - Porcentagem

17.5 17.0 16.1 - 12.90 -

4. Taxa de Analfabetismo da 

População na Faixa Etária de 15 

Anos ou Mais - Porcentagem

11.2 11.0 10.4 - 8.19 -

5. Percentual da População na faixa 

Etária de 15 Anos ou Mais com 

Escolaridade Inferior a 4ª Série -

Porcentagem

24.9 23.4 22.2 - 18.90 -

6. Percentual da População na Faixa 

Etária de 15 Anos ou Mais com 

Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª 

Série - Porcentagem

27.7 27.3 26.6 - 25.60 -
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1. TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 24 ANOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A partir de 2007, ações do Programa passaram a contemplar estratégias específicas para 
atendimento da população jovem em situação de analfabetismo absoluto. Há que se 
compreender, contudo, que a mobilização do público, pessoas com 15 a 24 anos, pode 
ser realizada por intermédio das turmas de educação de jovens e adultos (EJA) para além 
dos cursos de alfabetização, estratégia que não colide com os objetivos do Programa, mas, 
ao mesmo tempo, implica a necessária co-responsabilidade dos demais entes federados. 
Ressalte-se, nesse caso, que existem iniciativas, coordenadas por outros órgãos federais, 
que objetivam garantir a escolarização para tal público, tais como o Programa Nacional 
de Inclusão de Jovens (ProJovem). Finalmente, importa destacar que a evolução da taxa, 
medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), aponta constante e 
significativa queda: 3,68% (2002), 3,35% (2003), 3,15% (2004), 2,86% (2005) e 2,4% 
(2006). Indicando que, em 2007, é viável alcançar o índice indicado no PPA. Os resultados 
da Pnad 2007 ainda não foram divulgados.

2. TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 34 ANOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O Programa encontra dificuldades de mobilizar, com estratégias específicas, a população 
em situação de analfabetismo na faixa etária de 25 a 34 anos de idade. Contudo, importa 
ressaltar que, no ano de 2007, 22,72% dos alfabetizandos cadastrados encontravam-se 
nessa faixa etária, perfazendo um total de 293.723 atendidos. Enfatize-se que o mercado 
de trabalho exerce significativa influência sobre a permanência de pessoas nessa faixa etária 
nas turmas de alfabetização e de EJA com potencial impacto sobre a evasão. No entanto, 
a série histórica da Pnad mostra-nos que a viabilidade de alcançar, em 2007, o índice 
estabelecido no PPA é baixa: 7,1% (2002), 6,7% (2003), 6,5% (2004), 6,3% (2005) e 
5,6% (2006). Os resultados da Pnad 2007 ainda não foram divulgados.

3. TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 35 ANOS 
OU MAIS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

No ano de 2007, 65,49% dos alfabetizandos cadastrados estavam na faixa etária superior 
a 35 anos de idade, perfazendo o total de 846.603 atendidos. Contudo, a tendência 
demonstrada pela Pnad – 18,1% (2002), 17,8% (2003), 17,5% (2004), 17,0% (2005) e 
16,1% (2006) – aponta que a viabilidade de alcançar o índice previsto para 2007 é baixa. 
Tal dificuldade deriva, em grande medida, de dois fatores complementares, em primeiro 
lugar, a inconsistente continuidade de estudos dos egressos, nessa faixa etária, das turmas 
de alfabetização, cuja conseqüência palpável é a reincidência na condição de analfabetismo 
em segundo lugar, a dispersão territorial dessa população implica a correlata necessidade de 
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estratégias específicas (demanda atendida, ainda que parcialmente, pelo redesenho das ações 
de 2007, que focalizaram as iniciativas de alfabetização nos Municípios com as maiores 
taxas de analfabetismo). Os resultados da Pnad 2007 ainda não foram divulgados.

4. TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 15 ANOS 
OU MAIS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Ainda que consideremos a aceleração recente na queda da referida taxa medida pela Pnad, 
11,8% (2002), 11,5% (2003), 11,2% (2004) e 11,0% (2005) e 10,4% (2006), é factível 
afirmar que a viabilidade de se alcançar o índice definido para 2007 é baixa. Tal dificuldade 
deriva, em grande medida, nas limitações expostas nas justificativas dos Indicadores 1, 2 
e 3. Notadamente, ressaltem-se as elevadas taxas de analfabetismo nas faixas etárias mais 
elevadas, bem como sua resiliência diante das iniciativas de alfabetização de jovens e 
adultos. Os resultados da Pnad 2007 ainda não foram divulgados.

5. PERCENTUAL DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 15 ANOS OU MAIS COM 
ESCOLARIDADE INFERIOR A 4ª SÉRIE
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Haja vista o início da implementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) durante o ano 
2007, bem como seu sistema de incentivos no tocante à EJA, é possível caracterizar como 
baixa a viabilidade para alcançar o índice previsto – 26,0% (2002), 25,4% (2003), 24,9% 
(2004), 23,4% (2005) e 22,2% (2006). Dado que o Fundeb irá financiar parcialmente 
as matrículas de EJA nos três primeiros anos de existência do fundo, à razão de um terço 
por ano, e foi imposto um limite para utilização dos recursos recebidos por Estados e 
Municípios para financiamento da EJA, importa ressaltar os possíveis impactos sobre a 
manutenção e ampliação da oferta de vagas de EJA. Ainda que o Programa contasse com 
uma ação específica para garantir a ampliação da oferta é fundamental enfatizar que se 
tratava de recurso residual, haja vista a assunção do Fundeb. Os resultados da Pnad 2007 
ainda não foram divulgados.

6. PERCENTUAL DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 15 ANOS OU MAIS COM 
ESCOLARIDADE ENTRE A 4ª SÉRIE E 7ª SÉRIE
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A viabilidade para alcançar o índice definido para 2007 foi considerada média, haja 
vista a tendência identificada pela Pnad – 29,4% (2002), 28,5% (2003), 27,7% (2004), 
27,3% (2005) e 26,6% (2006). Estima-se que tal resultado deve-se, em grande medida, a 
ampliação do acesso ao ensino fundamental observado nos últimos 15 anos. Os resultados 
da Pnad 2007 ainda não foram divulgados. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO

O alto índice de analfabetismo e os baixos índices de escolaridade da população brasileira 
de 15 anos e mais são desafios a serem enfrentados por uma política pública de educação, 
entendida como direito de todos. Em 2003, era expressivo o contingente de analfabetos 
no País, representando 11,6% da população com 15 anos ou mais de idade. Tal situação 
de elevado analfabetismo ainda persiste apesar de sua erradicação ter sido alçada como 
uma das prioridades da área de educação. Em 2006, os resultados apontam para uma taxa 
de analfabetismo de 10,2%, uma redução de apenas 12% em relação à taxa de 2003. Para 
se ter um quadro claro da situação do analfabetismo no País, é preciso também salientar a 
existência de pronunciadas desigualdades entre as regiões e, especialmente, em relação às 
características socioeconômicas da população. O Programa atua sobre este fenômeno por 
meio de duas frentes. A primeira trata da mobilização para alfabetização inicial em seus 
primeiros passos rumo ao letramento. A segunda frente de atuação estabelece instrumentos 
e mecanismos de continuidade do processo de educação daqueles que tardiamente estão 
ingressando ou reingressaram nos sistemas de ensino. Estes dois eixos de implementação 
associados ao investimento na formação inicial e continuada de educadores na modalidade 
específica de educação de jovens e adultos se articulam de forma a propiciar ganhos de 
eficiência nas ações do Programa, contribuindo para elevar a efetividade do mesmo.

PRINCIPAIS RESULTADOS

96% dos Municípios prioritários atendidos (Municípios com taxa de analfabetismo 
absoluto, pessoas com 15 anos ou mais de idade, superior a 35% de acordo com o Censo 
2000): 1.292.714 alfabetizandos cadastrados, 1.028.867 alunos do EJA (primeiro 
segmento presencial, com avaliação no processo), beneficiados 1.062 Municípios atendidos 
diretamente com ações de apoio técnico in loco, 90.363 alfabetizadores e coordenadores 
de turmas formados e 69.613 bolsas concedidas a alfabetizadores.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

As ações do Programa foram, em grande medida, redesenhadas no decorrer do ano de 
2007. Nesse sentido, importa ressaltar as alterações mais relevantes:

focalização das ações relacionadas à alfabetização de jovens e adultos em a) 
1.103 Municípios prioritários, situados na região Nordeste, no norte de 
Minas Gerais e no Estado do Pará; 

apoio técnico b) in loco aos Municípios prioritários, visando elaborar diagnósticos 
locais (realidade da alfabetização e educação de jovens e adultos); 

pagamento de bolsa para coordenadores de turmas;c) 
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criação de linhas específicas de financiamento, abarcando material d) 
pedagógico, material didático, merenda para alfabetizandos e transporte de 
alfabetizandos e alfabetizadores; 

estruturação do Plano Nacional do Livro Didático para Alfabetização de e) 
Jovens e Adultos (PNLA). 

Contudo, o processo de redesenho implicou o início tardio da mobilização dos parceiros, 
da formalização da adesão ao programa e, finalmente, da execução efetiva das ações. Tais 
fatores contextuais impactaram a obtenção dos resultados almejados em 2007. Ademais, é 
importante ressaltar o início da vigência do Fundeb, cujo desenho abarcou o financiamento 
da EJA e, assim, levou à descontinuação do protagonismo do Programa no que tange ao 
financiamento da ampliação da oferta de vagas de EJA (nome fantasia, Fazendo Escola). 
Nesse sentido, os resultados também sofreram impactos, ainda que indiretos.

O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito por meio de reuniões de 
trabalho com as equipes executoras das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação 
parceiras e por meio de visitas in loco as turmas de alfabetização, selecionadas por meio 
da sinalização de aspectos captados no acompanhamento a distância, bem como por 
denúncias recebidas.

Outra forma de monitoramento a distância se dá por meio da rotina automática e protocolos de 
críticas dos dados alimentados pelas entidades parceiras no Sistema Brasil Alfabetizado (SBA), 
no qual são registrados dados de cadastros dos alfabetizadores, dos alfabetizandos e das turmas, 
bem como da execução das ações, por meio dos relatórios eletrônicos de acompanhamento. 
Contatos telefônicos e por correio eletrônico, também, são recursos utilizados cotidianamente 
como orientação e verificação da execução das ações do Programa. 

As ações Concessão de Bolsa ao Alfabetizador, Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de 
Jovens e Adultos, Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos 
e Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos não atingiram as metas físicas previstas, uma vez 
que houve significativo contingenciamento dos recursos, cujo impacto atingiu as metas, 
convém ressaltar, que a Ação Apoio a Iniciativas Para Melhoria da Qualidade da Educação 
de Jovens e Adultos alcançou as metas físicas previstas, ainda que tenha ocorrido significativo 
contingenciamento. A Ação Apoio à Implantação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental 
a Jovens e Adultos, que abarcava a aplicação de recursos residuais relativos ao antigo Fazendo 
Escola (descontinuado com o advento do Fundeb) superou as metas físicas previstas.

Com relação às ações Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos, Apoio 
à Implantação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos e Apoio 
a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos, a execução 
orçamentária, tendo como parâmetro as dotações autorizadas na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2007 foi suficiente, haja vista a análise do fluxo de desembolsos, o total de 
recursos orçamentários executados e os resultados alcançados em que pese a ocorrência 
de contingenciamento. Contudo, as ações Concessão de Bolsas ao Alfabetizador, Apoio 
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a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos e Fomento à Leitura e 
Acesso às Bibliotecas por Jovens e Adultos tiveram, execução orçamentária insuficiente, 
tendo em vista a análise do fluxo de desembolsos, o total de recursos orçamentários 
executados e os resultados alcançados (tendo como parâmetro as dotações autorizadas na 
LOA 2007) mesmo que consideremos a ocorrência de contingenciamento. 

Os recursos foram liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação. 
Com relação às Ações Concessão de Bolsas aos Alfabetizadores, Apoio à Capacitação de 
Alfabetizadores de Jovens e Adultos, Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de 
Jovens e Adultos e Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental as Jovens e 
Adultos, ações com maior disponibilidade orçamentária, houve contingenciamento levando 
a instabilidades no fluxo de recursos que prejudicaram a execução programada. Contudo, 
ressalte-se que o fluxo de liberação de recursos foi fortemente impactado pelo atraso no início 
do processo de execução das ações, mobilização dos parceiros, processo de adesão e repasse de 
recursos, derivado, em grande medida, do redesenho das ações ocorrido em 2007. 

O contingenciamento orçamentário dificulta o alcance das metas físicas e prejudica o 
fortalecimento das parcerias com Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, porque 
provoca incertezas com relação ao período de execução das ações e ao momento de repasse 
de recursos e o atraso na liberação de recursos causa desmobilização dos parceiros, levando à 
dificuldade na execução efetiva das ações. Além de demora no início do processo de adesão dos 
parceiros e na aprovação dos projetos, dificultando o alcance da meta física. O montante de 
recursos gastos com as despesas administrativas, quando comparado ao montante liquidado 
diretamente com a execução das ações do Programa, consiste em quantitativo residual. As 
ações do Programa possuem tal abrangência, significância e diversidade no que se refere aos 
objetivos, formas de execução e estratégias de implementação que há a nítida necessidade de 
incrementar os recursos destinados à Gestão e Administração do Programa (GAP).

Quanto à infra-estrutura na equipe gerencial, há insuficiência de equipamentos (hardware) 
para desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informações que fornecem subsídios 
para a tomada de decisão e insuficiência de espaço físico para as equipes de acompanhamento 
pedagógico das ações e para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de informações, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação. 

A quantidade de recursos humanos na equipe gerencial é inadequada, havendo a necessidade 
de ampliação das equipes nas áreas de acompanhamento pedagógico das ações e de sistema de 
informações, monitoramento, avaliação, gestão do Programa visando dar sustentabilidade ao 
Programa após os impactos do redesenho realizado em 2007. Também é necessário ampliar a 
formação nas áreas de gerenciamento de projeto, planejamento e avaliação e monitoramento.

Cabe, em um primeiro momento, enfatizar a necessidade de envidar esforços no sentido de 
consolidar, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os 
órgãos de controle, o sistema de acompanhamento e monitoramento desenvolvido no âmbito 
do Programa das ações com recursos descentralizados. Tal iniciativa permitiria não apenas um 
controle mais efetivo sobre o processo de execução, mas também sobre a efetividade das ações. 
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É fundamental enfatizar que a execução descentralizada é o cerne do Programa, haja 
vista o caráter das Ações de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos que, em 2007, 
foram focalizadas na transferência de recursos para Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação. Em que pesem os eventuais problemas na execução, os resultados alcançados 
permitem afirmar que a estratégia de execução descentralizada alcança resultados palpáveis. 
Há apenas algumas ressalvas a serem feitas:

com relação às informações necessárias, no caso das Ações de Alfabetização de a) 
Jovens e Adultos (alimentação remota do Sistema Brasil Alfabetizado), é preciso 
atentar para três informações cruciais cujo grau de fidedignidade continuou, 
em 2007, baixo e a tempestividade, da mesma forma, inadequada (seja para 
o gerenciamento, seja para a tomada de decisões), que são os dados sobre a 
documentação pessoal dos alfabetizandos, os dados sobre a data efetiva de 
início e término das turmas de alfabetização e os dados sobre a substituição de 
alfabetizandos e alfabetizadores; 

com relação à integração entre gerência e executores foram desenvolvidas ações b) 
de apoio técnico in loco, por intermédio de consultores especializados, junto às 
equipes gestoras locais das Secretarias de Educação dos Municípios prioritários, 
deu-se continuidade à relação institucional com os órgãos representativos 
de Estados e Municípios, Conselho Nacional de Secretários de Educação 
(Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), 
respectivamente, ampliando-se a mobilização por intermédio de encontros 
presenciais com os Coordenadores de Alfabetização e de Educação de Jovens e 
Adultos das Secretarias Estaduais de Educação. 

Percebeu-se a consolidação dos laços com as demais unidades administrativas do MEC, 
possibilitando a implementação de ações em parceria com outras Secretarias, sendo com 
a Secretaria de Educação Superior os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEABs), com 
a Secretaria de Educação Básica a formação de professores e política de leitura, com a 
Secretaria de Educação à Distância a Proformação e com a Secretaria de Educação 
Tecnológica o ProEJA e Escola de Fábrica.

No ano de 2007, tanto a disponibilização de informações quanto a integração gerência/coordenação 
foram desenvolvidas de forma plena consolidando as iniciativas pretéritas.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

No âmbito do Plano de Avaliação do Programa Brasil Alfabetizado, foram desenvolvidos 
instrumentos de pesquisa para captar informações sobre a percepção dos beneficiários. Os 
resultados finais, relativos a 2007, ainda estão em fase de tabulação.

A participação social se dá por meio dos Fóruns do EJA nas discussões sobre o planejamento, 
execução e redesenho das ações do Programa. Os Fóruns são compostos por educadores, 
representantes de movimentos sociais, organizações não-governamentais (ONGs) e 
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instituições de ensino etc, permitindo, dessa forma, que a gerência do Programa capte as 
demandas dos principais atores envolvidos em Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA) e 
EJA. Outro mecanismo de participação é a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação 
de Jovens e Adultos (CNAEJA), instância de caráter consultivo, instituída formalmente 
por Decreto Presidencial e nomeada por Portaria Ministerial, cuja função é acompanhar, 
sob aspectos sociais, a execução das ações do Programa.

Além dos mecanismos de participação social já citado cabe ressaltar a ênfase dada pela 
gerência do Programa na articulação intergovernamental. Haja vista o foco na continuidade 
de estudos (à alfabetização de jovens e adultos, seguir-se-á a matrícula no EJA oferecida 
pelas redes regulares de ensino Municipais e Estaduais). A gerência organiza reuniões de 
trabalho periódicas com o Consed e Undime, nas quais apresenta e debate as resoluções 
que regulamentam o repasse de recursos de AJA e EJA. 

A participação social permitiu que se iniciassem discussões relacionadas ao redesenho das 
ações do Programa visando não apenas atender às necessidades do público-alvo, mas também 
incorporar inovações e boas práticas identificadas pelos representantes da sociedade civil.

Dentre as boas práticas de gestão, destaca-se a iniciativa de apoio técnico in loco às equipes 
gestoras locais das Secretarias de Educação dos Municípios prioritários, visando fomentar 
a mobilização dos potenciais parceiros, a adesão ao Programa e a estruturação das ações de 
alfabetização e educação de jovens e adultos no território; o Sistema Brasil Alfabetizado (SBA), 
disponível para acesso amplo no endereço eletrônico http://www.mec.gov.br/secad/sba, que é 
o instrumento de gestão operacional do Programa Brasil Alfabetizado, responsável pela 
consolidação das informações sobre a operacionalização e execução das ações (cadastro 
das turmas, cadastro dos alfabetizadores, cadastro de alfabetizandos, previsão das datas 
e horários de funcionamento, atendimento a segmentos específicos etc); e o Plano de 
Avaliação do Programa Brasil Alfabetizado, que foi estruturado de forma a permitir a 
atuação de diversas instituições especializadas na área de avaliação.

Ademais, o SBA possui a função de permitir o controle social das ações do Programa e 
implementar critério de transparência da gestão, uma vez que é possível acessar os dados 
pelo endereço eletrônico acima especificado. 

No entendimento da gerência do Programa, há a necessidade de construir estratégias 
efetivas e sustentáveis para a mobilização do público-alvo do Programa, de acordo com as 
diversas faixas etárias dos beneficiários, de aprofundar a parceria com Estados e Municípios, 
principalmente para incrementar a mobilização visando à continuidade de estudos dos 
jovens e adultos (egressos da AJA), consolidar a articulação com outros Ministérios e os 
sistemas de informações desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento, criar rotinas e 
protocolos para análise dos dados coletados por meio dos sistemas já existentes, ampliar 
os recursos para acompanhamento, monitoramento e supervisão na GAP e viabilizar a 
contratação de pessoal técnico e administrativo. 
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O Programa, no ano de 2007, teve a sua concepção e desenho avaliado por meio do 
modelo lógico, com proposição de reestruturação validada junto com a equipe gerencial 
e técnicos e analistas da SECAD/MEC, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e Secretaria de Planejamento e Investimentos 
Estratégicos (SPI).
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BRASIL ESCOLARIZADO

GERENTE DO PROGRAMA

Daniel Silva Balaban

OBJETIVO

Contribuir para a universalização da educação básica, assegurando eqüidade nas condições 
de acesso e permanência.

PÚBLICOALVO

Crianças e adolescentes matriculados na educação básica

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 3.801.890.104,00 

Empenho Liquidado: R$ 3.693.055.456,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 3.693.055.456,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Índice de Adequação de 

Escolaridade da População na Faixa 

Etária de 11 a 18 anos -

0.60 0.61 0.63 - 0.85 -

2. Número Médio de Séries 

Concluídas da População na Faixa 

Etária de 10 a 14 anos - Unidade

4.10 4.10 4.20 - 4.43 -

1. ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA 
DE 11 A 18 ANOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O indicador mede a distância entre as situações de escolaridade ideal e observada da 
população na faixa etária de 11 a 18 anos, variando entre zero e um; quanto mais próximo 
de um, mais adequada à situação ideal está da escolaridade dessa população. A sua evolução 
em anos recentes foi de 0,60 (2004), 0,61 (2005) e 0,63 (2006), o equivalente a 5% de 
crescimento no período.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não 
divulgou o resultado correspondente ao exercício de 2007. Contudo, a série demonstra 
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uma tendência evolutiva da adequação da escolarização da população na faixa etária entre 
11 e 18 anos. Há forte expectativa de esta tendência ficar mais forte nos próximos anos a 
partir de 2008 por força da intensificação das iniciativas do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). 

2. NÚMERO MÉDIO DE SÉRIES CONCLUÍDAS DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 
10 A 14 ANOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A evolução desse indicador em anos recentes foi de 4,10 em 2004 e 2005 e 4,20 em 
2006, correspondendo a 2,4% no período, o equivalente ao alcance de 30% da meta 
de crescimento estimado. O Inep ainda não divulgou o índice relativo ao exercício de 
2007. No entanto, tomando-se por base o intervalo de 2004 a 2006, há uma pequena 
evolução no desempenho do Programa, no que se refere à conclusão de séries da população 
da faixa etária entre os 10 e 14 anos de idade. Esta tendência deverá ficar mais forte 
por força da intensificação das iniciativas do PDE, cujo desenho está pautado pela visão 
sistêmica da educação, entendendo as etapas e modalidades da educação como momentos 
de um processo. Nesse contexto, são esperados resultados positivos que levem a uma maior 
aproximação da meta estabelecida.

Apesar da indisponibilidade dos índices, os resultados da implementação das ações do 
Programa permitem inferir que se está caminhando rumo ao alcance dos objetivos traçados 
para o Brasil Escolarizado. O ensino fundamental aproxima-se do limite da universalização, 
ao passo que as iniciativas para estender às demais etapas da educação básica, educação 
infantil e o ensino médio, especialmente no contexto da implementação do PDE, estão 
sendo intensificadas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, define a abrangência e o objeto da educação básica, está assegurando 
uma escolarização mínima como direito de todo cidadão brasileiro. Conceituar a educação 
básica e assegurar o direito na lei correspondeu ao primeiro passo, dentre tantos outros, 
de uma conquista de obstinados educadores e da sociedade brasileira. No entanto, o 
direito a este ciclo educacional continuou freqüentando os textos acadêmicos dos teóricos 
da educação e os apontamentos dos estudantes de cursos de formação de professores, 
principalmente nas disciplinas que tratam da história e da estrutura da educação brasileira 
e sua efetivação ainda padecia de medidas concretas que o tornasse efetivo. 

Os desafios que se colocam dizem respeito à integração dessas etapas, no contexto das 
políticas públicas. A universalização da educação básica começa pela oferta suficiente 
do seu primeiro componente a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e 
culminando com o terceiro segmento de direito cidadão ao processo educacional, o ensino 
médio. Pressionado pela universalização do ensino fundamental e pela correção do fluxo 
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escolar desse nível de ensino, decorrente da redução da defasagem idade-série, o ensino 
médio, majoritariamente sob a responsabilidade dos Estados e Distrito Federal, carece, 
primeiramente, de oferta suficiente. Felizmente, a comprovação cabal da focalização das 
políticas de governo na educação básica fica expressa no PDE lançado em abril de 2007. 

Assim, à semelhança do ensino fundamental, passa a ser contemplada, na política educacional, 
a expansão da oferta nos dois extremos da educação básica preteridos tradicionalmente, 
a fim de ensejar a universalização do primeiro grande segmento da educação escolar. O 
Programa desenvolve papel fundamental, como instrumento de efetivação dessa política 
pública, por meio de um conjunto de ações que vão do financiamento à alimentação 
escolar, ao apoio à reestruturação da rede física pública, cujos resultados das principais 
ações são apresentados a seguir.

PRINCIPAIS RESULTADOS

A Ação Apoio à Alimentação Escolar financia o denominado Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae). Tal ação vem sofrendo inovações que se refletem positivamente 
na sociedade, em especial, mudança de paradigma de assistencialismo para direito humano, 
que abrange a extensão do atendimento aos alunos matriculados em creches, com valores per 
capita diferenciados1 para alunos de creches, pré-escolas e escolas indígenas e localizadas em 
áreas remanescentes de quilombos, conforme demonstrado no seguinte gráfico.

GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO NOMINAL DO ATENDIMENTO PER CAPITA

DO PNAE - 2004 A 2007

2004 2005 2006 2007

0,18
0,18

0,22

0,22
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0,34

0,44 0,44

Creche Fundamental Indígena e remanescente de quilombola

A Ação Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública tem o propósito de contribuir 
para a universalização da educação básica, provendo melhorias na infra-estrutura escolar de 
modo a garantir as condições adequadas ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino e 
ao conforto necessário para o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. É 
fundamental a superação dos desafios do Poder Público no tocante a assegurar as condições 
físicas de oferta de vagas, visando a efetivação do direito à educação básica.

1  Esta diferença tem por base a atenção a grupos de riscos de desnutrição.
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE ACERVOS POR REGIÃO,

SEGUNDO O NÍVEL DE ENSINO, EM 2007
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Infantil Fundamental Médio

A ação Aquisição de Equipamentos faz interface com as medidas de reestruturação da rede 
física pública, objetivando dotar as escolas de mobiliário, utensílios e recursos tecnológicos 
adequados e condizentes com as necessidades dos espaços escolares já existentes, construídos 
ou ampliados, visando oferecer as condições ideais ao ambiente acadêmico para a melhoria 
do padrão de qualidade do ensino.

A ação Distribuição de Acervos Bibliográficos ampliou sua atuação de atendimento dos 
programas de biblioteca na escola, alcançando o ensino médio e a educação infantil, 
viabilizado pelo PDE, conforme demonstrado no gráfico abaixo. A distribuição de acervos 
tem a finalidade de assegurar às redes de ensino Estaduais, Distrital e Municipais, o acesso 
à cultura e à informação e o incentivo à formação do hábito da leitura nos alunos, nos 
professores e na população.

A TV Escola é um canal de televisão que capacita, aperfeiçoa e atualiza educadores 
da rede pública desde 1996. A proposta da TV Escola é proporcionar ao educador acesso 
ao canal e estimular a utilização de seus programas, contribuindo para a melhoria da 
educação construída nas escolas.

A ação Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação 
na Educação Pública financia o denominado Programa Nacional de Informática na 
Educação (ProInfo). Com o ProInfo, o governo vem dotando as escolas públicas, bem 
como os núcleos de tecnologia educacional e os centros de experimentação em tecnologia 
educacional com equipamentos de informática.
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DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Dentre os resultados do programa, ressalte-se o desempenho orçamentário apresentado ao 
longo do período compreendido pelo PPA 2004-2007. Na média, foram executados mais 
de 95% da dotação programada. Considerando que contempla ações de grande relevância 
das quais são exemplos a alimentação escolar, o apoio à reestruturação e o equipamento 
da rede física pública escolar. Para efetivação das políticas educacionais no segmento da 
educação básica, este percentual, associado ao considerável volume de recursos, é indicador 
da concretização da determinação do governo de assegurar meios para a efetivação do 
direito à educação. Ao longo do período em apreço, a evolução orçamentária apresentada 
coaduna-se com o desempenho da implementação das ações e demonstra a prioridade 
governamental no sentido de promover, progressivamente, o alcance da consecução do 
objetivo colimado pelo Brasil Escolarizado.

O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito mediante visitas técnicas a 
Municípios, previamente programadas ou por solicitação dos órgãos parceiros e ainda para 
atender ao processo de controle. O monitoramento periódico também é realizado por meio de 
sistemas corporativos voltados à viabilização do processo operacional da execução das ações, bem 
como de seu acompanhamento pelo Sistema Interno do Ministério da Educação (SIMEC).

A cada ano as incitativas do Brasil Escolarizado são avaliadas nos relatórios de gestão. 
No caso daquelas ações alocadas no orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), a avaliação de desempenho faz parte do processo de prestação de 
contas da autarquia junto aos órgãos de controle.

O alcance da execução da meta física no intervalo próximo a 100% leva em consideração, 
fundamentalmente, o desempenho das principais ações do Programa, destacando-se:

alimentação escolar, cujo universo de alunos atendidos foi superior a 35 milhões; a) 

a Ação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica alcançou a meta b) 
prevista em razão de reforço de crédito em função da necessidade de ajuste para 
o atendimento do PDE implementado a partir de abril de 2007; 

foram atendidas 23 escolas, de 8 Estados, com a ação de reestruturação física, sendo c) 
11 com construção e 12 com ampliação ou reforma, o que explica a utilização de 
quase todo o recurso para atendimento de cerca de 50% da meta prevista;

613 escolas atendidas com equipamentos de informática, mobiliários e outros, das d) 
quais 603 no Piauí. O alcance dessa meta foi possível devido à complementação 
financeira da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Piauí, no valor total 
de R$ 2,18 milhões;
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foram adquiridos 8,6 milhões de exemplares de livros destinados às bibliotecas e) 
escolares, 45,76% a mais do que a estimativa, para compor os acervos que serão 
distribuídos a 161.274 escolas no exercício de 2008, beneficiando mais de 29 
milhões de alunos;

aporte de recursos oriundos da ação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação f ) 
Básica, visando reforçar as atividades de distribuição dos livros didáticos relativos 
aos componentes curriculares de Química e História, bem como a reposição/
complementação, dos livros de Língua Portuguesa, Matemática e Biologia para 
todos os alunos das escolas públicas, matriculados na 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino 
médio. A distribuição dos componentes curriculares de Química e História estava 
inicialmente prevista para o período de 2009 a 2011, entretanto, a implantação 
do PDE viabilizou a antecipação dessa distribuição. No total foram distribuídos 
18,2 milhões de exemplares, beneficiando em torno de 7 milhões de alunos.

Os recursos orçamentários foram adequados e liberados ao longo do exercício em fluxo 
compatível com a programação. No entanto, o volume de convênios firmados pelo FNDE 
é considerável e a inadimplência e o atraso na prestação de contas dos entes federados 
prejudicam o processo de execução das ações.

Considera-se a quantidade de recursos humanos nas equipes executoras inadequadas devido 
à abrangência geográfica, assim como a dimensão das ações, no que concerne à diversidade 
de atividades atendidas pelo Programa. Estes são os principais aspectos que fazem com 
que a quantidade de recursos humanos seja relativamente insuficiente. O FNDE reforçará 
seu quadro de pessoal, a partir da integração de novos servidores aprovados em concurso 
público realizado no final do ano de 2007.

O desempenho da execução das ações descentralizadas e das ações implementadas em 
outras unidades administrativas do próprio Ministério pode ser considerado satisfatório, 
na proporção da performance geral apresentada pelo Programa. Da mesma forma, as 
informações necessárias ao seu acompanhamento foram disponibilizadas pelas unidades 
administrativas executoras das ações. Portanto, considera-se que o fluxo de informação e a 
integração ocorreram num grau que varia de satisfatório a pouco satisfatório.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O Programa conta com ação voltada ao processo de capacitação para o exercício do controle 
social correlacionados a vários programas educacionais financiados com recursos alocados 
no orçamento do FNDE. A participação social por meio dos conselhos de controle social 
da ação que financia a alimentação escolar melhora as condições de sua gestão.

Não há, no Programa como um todo, um mecanismo sistemático de avaliação da satisfação 
de seus beneficiários. No entanto, em algumas ações foram realizadas atividades de avaliação 
por institutos contratados a exemplo do Pnae, e iniciativas são adotadas em algumas ações por 
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unidades regimentais responsáveis pela sua execução a exemplo da biblioteca na escola. Um 
dos principais problemas da avaliação refere-se ao fato de que as diferentes ações educacionais 
concorrem para o propósito comum de assegurar educação de qualidade para todos, mas 
ainda não há como isolar os efeitos de cada uma no contexto dos resultados. É necessário 
desenvolver estudos para avançar na proposição de mecanismos que permitam superar esta 
dificuldade, possivelmente, realizando-se avaliação integrada e sistemática das ações. 

O Programa apresenta boas práticas de gestão que poderiam ser replicadas na Administração 
Pública Federal, como:

forma de execução descentralizada, envolvendo parceiros e a coletividade no a) 
controle social;

critérios bem definidos, especialmente nas ações de repasse automático para a b) 
concessão dos recursos que possibilitam, sobremodo, o processo de planejamento 
e monitoramento e o exercício do controle social;

modelo de execução direta assegurando ganho de escala (livros) e logística de c) 
distribuição de modo que o livro chega ao destino antes do início do ano letivo;

eficiência em compras governamentais, especialmente, mediante emprego de d) 
pregão eletrônico;

disponibilidade de Infrasig (SIMEC) que possibilita o acompanhamento da e) 
execução das ações, permitindo a tomada de decisão e racionalização do processo 
de alimentação do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento 
(SIGPlan). Destaque-se que se adota, para o referido sistema já implementado, 
o processo de aperfeiçoamento contínuo.

No entendimento da gerência do Programa a avaliação da execução física carece ser 
melhorada, entre outros, em razão dos aspectos de não-adequação das metas físicas, nas 
ocasiões em que as ações recebem ou têm redução de créditos orçamentários e a avaliação 
da meta refere-se ao Programa como um todo. No entanto, são diversas ações com produtos 
diferentes e unidades de medida distintas que não podem ser agregadas. Neste sentido, 
está sendo desenvolvido índice agregador que possibilite uma percepção de desempenho 
consolidado do Programa, o que pode ser estendido aos demais Programas. 

O problema que deu origem ao Brasil Escolarizado está claro e diz respeito à necessidade 
da efetivação da conquista do direito à educação básica nas suas diversas etapas e 
modalidades. No entanto, desde sua origem, grande parte das ações que o compõem não 
contempla todas as etapas da educação básica, como por exemplo, alimentação escolar, 
biblioteca, entre outras.

O público-alvo está bem caracterizado e dimensionado, mas, parte das ações, desde seu 
desenho original, não contempla todas as etapas da educação básica2. Por esta razão, e sob 
2  No final de 2007, o MEC enviou Projeto de Lei ao Congresso Nacional, com vistas a estender o atendimento, entre 
outros, do Programa de Alimentação Escolar para todas as etapas da educação básica. 
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a ótica da abrangência, são insuficientes, dada as limitações de alcance de todas as etapas e 
modalidades da educação básica. 

O objetivo do Programa teria que ser mais bem ajustado, com vistas a se identificar com maior 
clareza o propósito que se pretende com sua iniciativa, com vistas a viabilizar uma análise do 
modelo lógico do Programa, que permita compreender como se propõe intervir de modo 
eficaz para mitigar suas causas, como monitorar sua execução e avaliar seus resultados. Há 
previsão de que em 2008 sejam realizadas, em parceria com a Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos (SPI), atividades de construção de seu modelo.
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DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

GERENTE DO PROGRAMA

Eliezer Moreira Pacheco

OBJETIVO

Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos com 
melhoria da qualidade.

PÚBLICOALVO

Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica e 
superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 1.530.697.080,00 

Empenho Liquidado: R$ 1.471.584.308,00 

Pago Estatais: -

Total: R$ 1.471.584.308,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Número-Índice de Matrículas 

Iniciais na Educação Profissional de 

Nível Técnico - Índice numérico

114.71 120.00 126.35 132.37 121.50 108,95%

2. Número-Índice de Matrículas 

Iniciais na Educação Profissional de 

Nível Tecnológico - Índice numérico

- - 226.00 202.66 225.00 90,07%

1. NÚMEROÍNDICE DE MATRÍCULAS INICIAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 
NÍVEL TÉCNICO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A superação da meta prevista se deve a expansão, modernização e atualização das unidades 
de ensino da rede federal com a ampliação de matrículas no nível médio.
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2. NÚMEROÍNDICE DE MATRÍCULAS INICIAIS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 
NÍVEL TECNOLÓGICO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O Programa irá continuar no período do PPA 2008-2011 com uma previsão de construção 
de mais de 150 unidades de ensino da rede federal até o final de 2010. Esta ação terá 
impacto na ampliação de vagas e matrículas no nível superior.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O público-alvo da Educação Profissional e Tecnológica compreende jovens e adultos na faixa 
etária de 14 a 24 anos, cuja estimativa era de 38,4 milhões no ano de 2005. Desse total, devem 
ser considerados como demandantes potenciais dos cursos técnicos apenas os concluintes 
do ensino fundamental e os egressos do ensino médio. São também demandantes potenciais 
os trabalhadores, que já estão no mercado de trabalho em situação de desemprego ou em 
busca de capacitação para o acesso, a reinserção e/ou o reposicionamento no mercado de 
trabalho. Não resta dúvida de que iniciativas que proporcionem o atendimento à demanda 
deste público por ensino médio integrado à educação profissional são estratégicas para o 
desenvolvimento econômico e social do Brasil.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Ampliação do acesso de jovens e adultos à qualificação profissional com a criação 
de 39 instituições federais de educação profissional e tecnológica, totalizando em 2007, 
179 unidades de ensino em funcionamento. 

Qualificação de 4.700 docentes da educação profissional. 

Ampliação dos alojamentos das unidades da rede federal por meio do atendimento 
de 64 instituições com alcance de 246% acima da meta prevista de 26 unidades. 

Produção do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

Modernização e atualização das instituições de ensino da educação profissional 
por meio do atendimento a 439 projetos num total de 250 unidades de ensino. Alcance 
de 128% acima da meta prevista. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito por meio de reuniões 
de trabalho com responsáveis pelas unidades de ensino da rede federal de educação 
profissional, visitas in loco, no caso de aquisição de equipamentos ou obras, pelo Sistema 
de Informações Gerenciais da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) 
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e pelo Infrasig do Ministério da Educação (MEC). 

O Programa apresentou execução física de 80% a 100% do previsto. Algumas ações do 
Programa não foram executadas integralmente, devido a não conclusão da base legal para 
fundamentar as ações dentro do exercício financeiro de execução. Os recursos foram 
suficientes e liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação.

As parcerias, em especial com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), são estratégias 
para formação e qualificação profissional.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A participação social se dá por meio de consulta pública para projetos de formação de 
docentes e gestores, para a melhoria da qualidade das graduações tecnológicas e dos cursos 
de nível técnico, objetivando harmonização de denominações, conceitos e desenvolvimento. 
Além de reuniões com as unidades que compõem a rede federal de ensino profissional e 
tecnológico, com os componentes do Sistema “S”3 e discussões para o desenvolvimento 
de uma base legislativa da educação profissional e tecnológica, envolvendo órgãos e 
organismos que possuem interface com o tema.

Para que a integração entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 
médio constitua-se em política pública educacional é necessário pensá-la também como 
contribuição para a consolidação de outras políticas setoriais como de ciência e tecnologia, 
de geração de emprego e renda, de desenvolvimento agrário, de saúde pública, de 
desenvolvimento da indústria e do comércio etc.

3  As organizações do Sistema "S" são: o SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; o SENAC – 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; o SESC - Serviço Social do Comércio; o SENAR - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural; o SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes; o SEST - Serviço Social de 
Transportes; o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas; o SESCOOP - Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo. 
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DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

GERENTE DO PROGRAMA

Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva

OBJETIVO

Garantir o acesso e a permanência no ensino médio a todos os adolescentes e jovens com 
melhoria de qualidade.

PÚBLICOALVO

Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 146.074.741,00 

Empenho Liquidado: R$ 141.653.780,00 

Pago Estatais: -

Total: R$ 141.653.780,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Número Médio de Séries 

Concluídas da População na Faixa 

Etária de 15 a 17 Anos - Unidade

6.90 7.10 7.10 - 7.20 -

2. Taxa de Distorção Idade-Série no 

Ensino Médio - Porcentagem
47.60 46.30 44.90 - 43.90 -

3. Taxa de Freqüência Bruta ao 

Ensino Médio - Porcentagem
81.40 80.70 82.20 - 85.90 -

4. Taxa de Freqüência Líquida ao 

Ensino Médio da População na 

Faixa Etária de 15 a 17 Anos - 

Porcentagem

44.40 45.30 47.10 - 48.00 -

1. NÚMERO MÉDIO DE SÉRIES CONCLUÍDAS DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 
15 A 17 ANOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A evolução deste indicador em anos recentes foi de 6,7 (2002), 6,9 (2003), 6,9 (2004) e 7,1 
(2005 e 2006) de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad).
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2. TAXA DE DISTORÇÃO IDADESÉRIE NO ENSINO MÉDIO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O último índice apurado em 2006 apresentou um decréscimo de 4,4 pontos percentuais 
em relação ao índice de referência (49,3%, 2003). A evolução deste indicador em anos 
recentes foi 49,3% (2003), 47,6% (2004), 46,3% (2005) e 44,9% (2006) de acordo com 
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

3. TAXA DE FREQÜÊNCIA BRUTA AO ENSINO MÉDIO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A evolução deste indicador em anos recentes foi 75,9% (2002), 81,1% (2003), 
81,4% (2004), 80,7% (2005) e 82,20% (2006).

4. TAXA DE FREQÜÊNCIA LÍQUIDA AO ENSINO MÉDIO DA POPULAÇÃO NA FAIXA 
ETÁRIA DE 15 A 17 ANOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A evolução deste indicador em anos recentes foi 40% (2002), 43,1% (2003), 44,4% 
(2004), 45,3% (2005) e 47,10% (2006).

O último dado disponível dos indicadores deste Programa refere-se a 2006, porque eles 
são calculados com base nos resultados da Pnad.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.127, de 09 de janeiro de 2001), instrumento 
aprovado pelo Congresso Nacional com diretrizes e metas para 10 anos, estabeleceu 
suas metas para o ensino médio com base em um diagnóstico de 1997 que, atualizados 
em relação a 2001, mantém um cenário preocupante em termos da consecução do que 
preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 
de Dezembro de 1996, quanto ao dever do Estado de promover a progressiva extensão da 
obrigatoriedade do ensino médio (inciso II, artigo 4º). Segundo a Pnad 2006, havia 10,4 
milhões de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos. Desses, apenas 4,9 milhões freqüentava 
o ensino médio, o que representa 47,1% do total de jovens na faixa etária adequada. Os 
entraves no fluxo escolar do ensino fundamental, suas elevadas taxas de repetência e evasão 
e a baixa taxa média de conclusão comprometem o acesso ao ensino médio, fazendo com 
que o jovem ingresse tardiamente. Outro fator que compromete a freqüência dos jovens é 
a necessidade de trabalhar e auferir renda. Segundo a Pnad 2006, 63,9% dos jovens de 15 
a 24 anos trabalham ou procuram emprego. Também é elevada a proporção de jovens que 
freqüentam o ensino médio e trabalham (33,9%).
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A distorção idade-série no ensino médio vem demonstrando uma pequena melhoria, 
passando de 47,6 em 2004 para 44,9 em 2006. Seria, portanto, necessário agir sobre sua 
origem, estendendo a obrigatoriedade do ensino médio a todos que o concluírem em idade 
escolar regular. Para tanto, é necessário promover a melhoria curricular que contemple as 
diversas necessidades dos jovens, consolidando a identidade do ensino médio que está 
centrada nos sujeitos; a valorização e formação de professores; a melhoria da qualidade do 
ensino regular noturno; o ensino médio comprometido com a diversidade sócio-econômica 
e cultural da população brasileira, bem como desenvolvimento de projetos juvenis, visando 
a renovação pedagógica e o enfrentamento do problema da violência nas escolas. 

PRINCIPAIS RESULTADOS

O atendimento ao aluno na rede federal superou em mais de sete vezes a previsão 
inicial e a distribuição de livros didáticos ao ensino médio alcançou a meta física prevista, 
contribuindo para o objetivo de garantir o acesso e a permanência no ensino médio a 
todos os adolescentes e jovens com melhoria de qualidade.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais Restrições e Providências Adotadas

O Programa apresentou uma execução financeira da ordem de 97%. Das 11 ações que 
tiveram metas físicas previstas, três ações alcançaram as previsões iniciais, duas ações 
superaram as previsões e duas tiveram um resultado em torno de 80%. Apenas quatro ações 
não foram executadas em virtude de reorientações introduzidas pelo PDE no processo de 
transferência voluntária.

Em 2007, a execução deste Programa pode ser considerada atípica em virtude da 
reestruturação nos processos de transferência voluntária dos recursos da educação básica por 
meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) e da conseqüente reformatação da engenharia 
de implementação dos programas da Secretaria de Educação Básica para atender a uma 
demanda quantitativa e geograficamente ampliada pelo PDE.

 O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito periodicamente por meio 
de reuniões de trabalho entre os responsáveis envolvidos na execução das ações, bem como 
entre estes e as instâncias responsáveis pelo andamento do Programa. As reuniões técnicas, 
realizadas pelas coordenações das ações junto aos parceiros institucionais, são ocasiões para 
colher impressões e sugestões a respeito da sua gestão. Além disso, o acompanhamento físico-
financeiro é feito pelos gestores por meio do Sistema Interno do Ministério da Educação 
(SIMEC), cujo provimento das informações deve ser mensal. A dificuldade do sistema é 
que a compreensão clara de sua utilidade como instrumento de gestão não é compartilhada 
pelo conjunto dos gestores que tendem a considerá-lo burocrático. Conseqüentemente, e 
com freqüência, sua alimentação sofre soluções de continuidade e atrasos, que em alguns 
casos dificultam uma visão real e atualizada do andamento das ações.
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O êxito alcançado pelo Programa ao atingir os seus objetivos foi, em grande medida, 
tributário da execução das ações pelos parceiros por meio dos recursos transferidos.

O processo decisório que impacta a execução das ações é construído de modo consensual entre 
as instâncias envolvidas de maneira que as ações executadas refletem esse procedimento.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A participação social se dá por intermédio das Ouvidorias, tanto da Secretaria de 
Educação Básica (SEB) quanto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). As Ouvidorias tratam as demandas e questionamentos, encaminhando-as para 
os setores implicados. Além disso, as reuniões técnicas realizadas pelas coordenações das 
ações junto aos parceiros institucionais são ocasiões para coletar impressões e sugestões a 
respeito da sua gestão.

Representações do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) impactam positivamente a 
execução do Programa, na medida em que contribuem para construir consensos e melhor 
direcionar os modos de implementação.

Embora não tenha sido implementado um procedimento formal de sondagem sobre a 
satisfação dos beneficiários em relação ao Programa, a interlocução constante mantida 
entre o MEC e os seus parceiros institucionais, representados pelo Consed e Undime, 
permite considerar o grau de satisfação como satisfatório.

Em razão da nova perspectiva que foi introduzida pelo PDE, inclusive com a caracterização 
de agenda prioritária para o PPA 2008-2011, houve a exclusão desse Programa de modo a 
proporcionar o alinhamento das suas ações no âmbito dos objetivos a serem implementados 
em outros programas. 
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DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

GERENTE DO PROGRAMA

Cláudia Pereira Dutra

OBJETIVO

Assegurar aos alunos com necessidades educacionais especiais as condições de acesso e 
permanência com qualidade na educação brasileira na perspectiva de impulsionar e 
fortalecer o atendimento desses alunos em classes comuns da rede regular de ensino e de 
garantir a eles o atendimento educacional especializado.

PÚBLICOALVO

Alunos com necessidades educacionais especiais

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos):

R$ 87.035.636,00 

Empenho Liquidado: R$ 79.102.889,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 79.102.889,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Prevalência da Educação 

Inclusiva nos Municípios Brasileiros 

–

Porcentagem 

- 50.00 57.00 57.00 55.00 103,64%

2. Taxa de Qualificação Docente 

para Atendimento de Alunos 

com Necessidades Educacionais 

Especiais na Educação Básica - 

Porcentagem

- 1.40 2.10 1.40 6.70 20.89%

3. Taxa de Matrícula de Alunos 

com Necessidades Educacionais 

Especiais em Classes Comuns de 

Escolas Regulares na Educação 

Básica - Porcentagem

- 41.00 46.40 47.60 45.00 105,78%

4. Taxa de Escolas Públicas da 

Educação Básica com Acessibilidade 

Física - Porcentagem

- - 12.80 11.60 12.50 92,80%

5. Taxa de Municípios com 

Matrícula na Educação Especial - 

Porcentagem

- - 89.00 89.00 83.00 107,23%

6. Índice de Acesso à Educação 

Básica - Porcentagem
- - 39.00 27.50 53.60 51,31%
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INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

7. Índice de Matrícula de Alunos 

com Necessidades Educacionais 

Especiais na Rede Pública de Ensino 

- Porcentagem

- - 59.70 47.00 55.00 85,45%

8. Índice de Atendimento 

Educacional Especializado - Índice 

numérico

- - - 107.00 120.00 89,17%

1. TAXA DE PREVALÊNCIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A superação do índice previsto para o final do PPA 2004-2007 reflete os avanços das 
políticas educacionais implementadas pela Secretaria de Educação Especial (SEESP), 
dentre elas o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade implementado em 
2003. O Programa conta com 147 Municípios-pólo, que atuam como multiplicadores 
para a formação de gestores e educadores de seus Municípios de abrangência.

2. TAXA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Esse indicador mede a relação percentual entre o número de professores que concluíram cursos 
específicos para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais na educação 
básica e o número total de professores na educação básica. Ainda está muito abaixo do esperado. 

3. TAXA DE MATRÍCULA DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
EM CLASSES COMUNS DE ESCOLAS REGULARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A superação do índice esperado para o final do PPA 2004-2007 é um reflexo das ações 
implementadas em parceria com os Estados e Municípios voltadas para a organização de 
sistemas educacionais inclusivos. Essas ações abrangem a formação continuada de professores, a 
implantação de salas de recursos multifuncionais, a distribuição de materiais didático-pedagógicos 
e de equipamentos específicos, além da adequação arquitetônica dos prédios escolares.

4. TAXA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ACESSIBILIDADE 
FÍSICA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Esse indicador não atingiu o índice previsto ao final do PPA 2004-2007 embora tenha 
sido considerável o aumento no número de escolas públicas com acessibilidade física. Aqui 
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é preciso considerar o papel primordial da SEESP, prestando apoio técnico e financeiro 
aos sistemas de ensino para o desenvolvimento da ação que implica a adaptação do espaço 
escolar. Paralelamente a esse esforço é necessário que os sistemas de ensino se organizem para 
a implementação de políticas de acessibilidade, em cumprimento ao disposto no Decreto 
nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Vale ressaltar que a situação atual de acessibilidade 
física de prédios escolares foi motivo de discussão na Agenda Social da Presidência da 
República e obteve um aporte orçamentário para o ano de 2008, o que provavelmente 
acarretará um aumento considerável no índice desse indicador.

5. TAXA DE MUNICÍPIOS COM MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A superação do índice, previsto para 2007, desse indicador deve-se em grande parte ao 
Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade que, desde 2003, atua na formação 
de gestores e educadores para a garantia do direito à educação dos alunos com necessidades 
educacionais especiais. Em 2007, o Programa realizou formação para 5.417 Municípios de 
abrangência, a partir dos 147 Municípios-pólo que atuam como multiplicadores. 

6. ÍNDICE DE ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

As alterações na forma de coleta de dados implementadas no Censo Ministério da 
Educação (MEC) e Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) apontam para uma melhor visibilidade do aluno no sistema de ensino. Além disso, 
a informatização do instrumento de coleta de dados também trouxe maior fidedignidade 
às informações registradas. Essas modificações podem ter gerado uma redução de 
aproximadamente 10% do número geral de matrículas de alunos com necessidades 
educacionais especiais. Tal redução também pode estar ligada à diminuição do número 
geral das matrículas da educação básica que sofreu uma queda de 5,35%. 

7. ÍNDICE DE MATRÍCULA DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Apesar de não alcançar o índice previsto, é necessário registrar o crescimento bastante 
significativo de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais na rede 
pública de ensino, que reflete o avanço das políticas públicas de educação. 
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8. ÍNDICE DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

Em 2007, o Censo Escolar registra 146.183 alunos matriculados na educação básica que recebem 
atendimento educacional especializado. Esse número representa um crescimento de 7% em 
relação ao ano de 2006 quando foram registrados 136.431 alunos com esse atendimento. Para 
garantir a oferta do atendimento educacional especializado a todos os alunos com necessidades 
educacionais especiais e alcançar melhores índices nos próximos anos, a SEESP inclui no Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE) o Programa de implantação de salas de Recursos 
Multifuncionais e a formação de professores voltados para esse atendimento. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Mais de 90% da matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais concentra-se 
nos níveis mais elementares de ensino. Isso indica que a falta de atendimento educacional 
especializado nos demais níveis de ensino pode criar obstáculos à perspectiva de progresso nos 
estudos a que todo aluno tem direito. Ressalte-se que, dos 65,4% dos alunos matriculados no 
ensino fundamental, somente 1,5% chegam ao ensino médio e somente 7,3% têm acesso à 
educação profissional. Do ponto de vista das instalações físicas, das 165.937 escolas públicas de 
educação básica, 11,6% já possuem dependências e vias com acessibilidade. 

PRINCIPAIS RESULTADOS

A SEESP teve como estratégia fundamental discutir a Política Nacional de 
Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva com Estados, Municípios, 
instituições não-governamentais e instituições de educação superior. Esse documento trata 
de uma nova concepção de educação especial, que passa a ser vista como modalidade de 
ensino complementar ao ensino regular.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito por meio de reuniões técnicas, 
que envolvem os dirigentes de educação especial dos Estados e as coordenações das ações 
junto aos parceiros institucionais. Essas reuniões são uma ocasião de acompanhar a execução 
e desenvolvimento das ações e de articular estratégias para colher impressões e sugestões 
a respeito da sua gestão. Outra forma de acompanhamento é por meio do Sistema de 
Informações do MEC (SIMEC), que deve ser provido de informações mensalmente. Além 
disso, anualmente, é elaborado o relatório de gestão que apresenta uma retrospectiva das 
ações implementadas, pontos fortes e dificuldades encontradas no processo de execução, 
proporcionando uma visão geral e transparente da gestão do Programa. Com a finalidade 
de fazer esse acompanhamento, foi criada na Secretaria de Educação Especial uma 
Coordenação-Geral de Avaliação e Apoio aos Programas e Projetos da Educação Especial.
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Os recursos orçamentários foram liberados em fluxo compatível com a programação física 
ao longo do exercício. Os recursos descentralizados destinaram-se a atender o Programa de 
Formação Continuada de Professores na Educação Especial, que conta com 14 instituições 
de educação superior para oferecer cursos de extensão a 8.500 professores da educação 
básica. Na Ação Inclusão de Alunos com Deficiência nos Cursos de Educação Profissional, 
a descentralização direcionou-se para os centros federais de educação tecnológica.

Algumas ações do Programa não são executadas diretamente pela Secretaria de Educação 
Especial, como é o caso das ações do Instituto Nacional de Surdos (INES) e do Instituto 
Benjamin Constant (IBC).

A SEESP realiza ações em parceria com outras Secretarias, constituindo políticas intra-
setoriais que garantem a transversalidade da educação especial, como o Exame Nacional 
para Certificação de Proficiência em Libras (Prolibras) desenvolvido com o Inep, o 
Programa de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR) executado em parceria com 
a Secretaria de Ensino Superior (SESu), e a garantia da acessibilidade nos Programas do 
Livro desenvolvidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A integração entre os gestores do Programa e os executores acontece desde o processo 
de análise dos projetos, convênio, monitoramento do desenvolvimento das ações, até a 
avaliação final dos resultados.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

O desempenho das instituições não-governamentais que efetivaram convênio com a 
SEESP em 2007 é satisfatório e atende às metas estabelecidas. 

A participação social se dá pela Ouvidoria Geral do MEC (Fala Brasil), que recebe 
críticas, contribuições, sugestões da sociedade sobre as ações implementadas neste 
Programa e as encaminha para a SEESP. A SEESP, então, responde diretamente ao 
interessado, através de duas formas: em reuniões com os dirigentes de educação especial 
dos Estados, coordenadores dos Municípios-pólo do Programa Educação Inclusiva: 
Direito à Diversidade, professores das instituições de educação superior e representantes 
das organizações não-governamentais que representam os vários segmentos das pessoas 
com deficiência e altas habilidades/superdotação;m discussões no Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE) e com a Coordenadoria Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE).

A satisfação dos beneficiários do Programa pode ser aferida por meio das ações 
implementadas no sistema de ensino, escolas de educação básica com matrículas de 
alunos com necessidades educacionais especiais têm melhorado a sua infra-estrutura e 
promovido a acessibilidade arquitetônica. Os alunos têm se beneficiado com a distribuição 
de equipamentos e materiais didáticos específicos e os professores participam de cursos de 
formação continuada para o atendimento educacional especializado.
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Apesar de já ter ocorrido adequação de recursos humanos na equipe gerencial, seria necessária 
a criação de uma diretoria que agregasse o planejamento, a gestão e a avaliação de programas, 
uma vez que a Diretoria de Políticas da Educação Especial é ligada às questões de âmbito 
pedagógico e de articulação com os sistemas de ensino na implementação de políticas. 

Para as metas físicas, no entendimento da gerência do Programa, faz-se necessário 
maior cuidado na previsão das mesmas com relação às ações a fim de suprimir possíveis 
problemas quanto a sua inadequação. As metas devem estar de acordo com a estratégia de 
implementação adotada pela SEESP. E, os indicadores do Programa devem ser revistos, 
tanto em termos da pertinência da sua manutenção como da reformulação da sua base de 
cálculo, considerando-se sempre a adequação às políticas e ações implementadas.

Importante evidenciar que no ano de 2007 foi elaborado, por um grupo de trabalho 
coordenado pela SEESP, o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva, cujo texto sistematiza as diretrizes para nortear a educação especial no 
Brasil e auxiliará o alinhamento do Programa às políticas públicas desenvolvidas nessa área.
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DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

GERENTE DO PROGRAMA

Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva

OBJETIVO

Ampliar o atendimento de crianças até seis anos de idade na educação infantil com qualidade.

PÚBLICOALVO

Crianças de até seis anos de idade

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 82.270.000,00 

Empenho Liquidado: R$ 54.170.425,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 54.170.425,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de freqüência à Escola da 

População na Faixa Etária de 0 a 3 

anos - Porcentagem

13.40 13.000 15.50 - 31.40 -

2. Taxa de frequência à escola da 

população na faixa etária de 4 a 6 

anos - Porcentagem

70.50 72.00 76.00 - 77.00 -

1. TAXA DE FREQÜÊNCIA À ESCOLA DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 
0 A 3 ANOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), os índices desse 
indicador evoluíram da seguinte forma, 11,7% (2002), 11,7% (2003), 13,4% (2004) e 
13% (2005), 15,5% (2006), neste caso, o último índice apurado e divulgado. Embora 
o índice previsto ao final do PPA 2004-2007, que é de 31,4% provavelmente não seja 
alcançado, houve melhoria na evolução do índice.
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2. TAXA DE FREQUÊNCIA À ESCOLA DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 
4 A 6 ANOS 
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:
 
Este índice apresenta a seguinte evolução: 67% (2002), 68,4% (2003), 70,5% (2004), 
72% (2005) e 76% (2006). O cálculo deste indicador é feito com dados da Pnad e, 
portanto, o último dado apurado refere-se a 2006. Mantidas as atuais condições, é bem 
provável que o índice previsto para o final do PPA 2004-2007 é condizente com o Plano 
Nacional de Educação (PNE) e será em breve superado.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Apesar de não ser de freqüência obrigatória, é dever do Estado oferecer educação infantil para 
toda a população, em creches (zero a três anos de idade) e pré-escolas (quatro a seis anos). Esta 
última passa a compreender apenas as crianças de quatro e cinco anos, pois as de seis anos devem, 
progressivamente, ser matriculadas no primeiro ano de nove anos do ensino fundamental, 
conforme estipulado pela Lei nº 11.274, de 6 de Fevereiro de 2006, que alterou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 2006.

A LDB determina, ainda, que a formação mínima para o exercício da docência em creches e 
pré-escolas é o nível médio em modalidade normal. No entanto, já passada quase uma década, 
o Censo Escolar de 2006 mostrava que ainda havia no País mais de 10.000 funções docentes 
na educação infantil sem formação de nível médio completo. O PNE, de sua parte, estipula 
meta de 100% desses docentes com formação mínima de nível médio até o início de 2006.

Quanto ao total das matrículas, constata-se que a educação infantil vem crescendo em 
creches. A evolução foi de 916.864 (2000) para 1.427.942 (2006) e, em pré-escolas, de 
4.421.332 (2000) para 5.588.153 (2006). Houve aumento de 2% das matrículas em 
creches nas redes municipais: eram 60,9% em 2005 (37,8% na privada) e passaram a 
62,9% em 2006 (35,8% na privada). Porém, houve quedas na rede Municipal na região 
Norte (-0,8%), em Sergipe (-2,11%) e em São Paulo (-9,97%); nas demais regiões, houve 
ampliação do atendimento, com destaque para Goiás (+15,1%), Minas Gerais (+9,8%), 
Amazonas (+15,54%) e Espírito Santo (+8,22%).

No que se refere à pré-escola, houve estagnação das matrículas nas redes Municipais, 
permanecendo 70,1% entre 2005 e 2006, ao passo que houve ligeira queda na rede 
privada de 26,1% para 25,8%. A diminuição no total das matrículas nessa etapa encontra 
explicação, em parte, na progressiva implantação do ensino fundamental de nove anos. O 
número de matrículas na série inicial cresceu 47,3% nesse período (aumento de 429.659 
matrículas), dentre as quais 200.252 de novas crianças com até seis anos de idade. De 
outro lado, na pré-escola, registrou-se decréscimo de 177.153 crianças de seis anos.

Nesse contexto, apesar de alguns avanços, os níveis de freqüência ainda são relativamente baixos, 
principalmente com relação às creches, conforme mostram os indicadores. Vale destacar, como 
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parte da recente definição do PDE do Governo Federal, a diretriz que preconiza a mobilização 
social pela melhoria da qualidade da educação básica no País - promover a educação infantil.

A educação infantil constitui, sem dúvida, o mais importante nível educacional, sendo 
fator de alta significância para o sucesso escolar nas etapas subseqüentes, demandando, 
assim, maiores investimentos públicos direcionados tanto para sua universalização quanto 
para sua melhoria de qualidade. É nessa fase inicial da vida que mais se desenvolve a 
capacidade de aprender, adquirir novas competências e estilos cognitivos que se associam 
ao futuro sucesso ou fracasso da criança na escola.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Reestruturação da rede física pública de educação infantil e aquisição de 
equipamentos para a rede pública de educação infantil, aumentando o número de 
estabelecimentos com parque infantil e com sanitários adequados à faixa etária.

Aumento da taxa de freqüência escolar das crianças de quatro e cinco anos. As 
crianças de seis anos estão sendo matriculadas no ensino fundamental de nove anos.

Firmados 60 convênios com Prefeituras em 16 Estados, das cinco regiões, para 
construção de uma escola padronizada por convênio. Foram ainda firmados 40 convênios 
com Prefeituras em 12 Estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, beneficiando 40 escolas 
com equipamentos. 

Distribuição de 600.000 exemplares do periódico, Revista Criança (43, 44 e 45), que 
constitui uma referência importante e um relevante canal de comunicação com professores, 
diretores e outros profissionais da área que atuam na educação infantil, profissionais das 
Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, pesquisadores interessados em aprofundar 
temas relativos ao trabalho gerencial e pedagógico na educação infantil. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Embora o alcance das ações tenha sido abaixo do previsto, a execução, no seu conjunto, toca 
tanto aspectos físicos quanto pedagógicos que contribuíram para melhorar as condições de 
alcance do objetivo do Programa, que consiste em ampliar o atendimento de crianças até 
seis anos de idade na educação infantil com qualidade. 

Em 2007, a execução deste Programa pode ser considerada atípica, uma vez que, em 
virtude da reestruturação nos processos de transferência voluntária dos recursos da educação 
básica por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) e da conseqüente reformatação 
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da engenharia de implementação dos programas da Secretaria de Educação Básica, para 
atender a uma demanda quantitativa e geograficamente ampliada pelo PDE, algumas ações 
do Programa não foram executadas ou foram executadas parcialmente, o que justifica o 
não alcance das metas físicas e financeiras. 

O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito periodicamente por meio 
de reuniões de trabalho entre os responsáveis envolvidos na execução das ações, bem como 
entre estes e as instâncias responsáveis pelo andamento do Programa. As reuniões técnicas, 
realizadas pelas coordenações das ações junto aos parceiros institucionais, são uma ocasião 
de colher impressões e sugestões a respeito da sua gestão. Além disso, o acompanhamento 
físico-financeiro é feito pelos gestores por meio do Sistema de informações do Ministério da 
Educação (SIMEC), cujo provimento das informações deve ser mensal. A dificuldade do sistema 
é que a compreensão clara de sua utilidade como instrumento de gestão não é compartilhada 
pelo conjunto dos gestores que tendem a considerá-lo burocrático. Conseqüentemente, e com 
freqüência, sua alimentação sofre soluções de continuidade e atrasos, que em alguns casos 
dificultam uma visão real e atualizada do andamento das ações.

O êxito alcançado pelo Programa ao atingir os seus objetivos foi, em grande medida, 
tributário da execução das ações pelos parceiros, por meio dos recursos transferidos, 
sobretudo no que diz respeito à construção e equipamento dos espaços físicos adequados 
à oferta da educação infantil.

Essa integração é viabilizada por meio do estabelecimento de instrumentos de repasses 
dos recursos (convênios, emendas parlamentares, e afins), a partir dos quais são pactuados 
objetivos e modos de implementação.

O processo decisório que impacta a execução das ações é construído de modo consensual entre 
as instâncias envolvidas de modo que as ações executadas refletem esse procedimento.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Social (CNDS) e das 
representações da rede de creches conveniadas, do Movimento Interfóruns de Educação 
Infantil no Brasil(Mieib), além do Conselho Nacional de Secretários de Educação 
(Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) geram 
impactos positivos na execução do Programa na medida em que contribuem para construir 
consensos e melhor direcionar os modos de implementação.

Em razão da nova perspectiva que foi introduzida pelo PDE, inclusive com a caracterização 
de agenda prioritária para o PPA 2008-2011, houve a exclusão desse Programa de modo a 
proporcionar o alinhamento das suas ações no âmbito dos objetivos a serem implementados 
em outros programas. 
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DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO 
E DA PESQUISA CIENTÍFICA

GERENTE DO PROGRAMA

Jorge Almeida Guimarães

OBJETIVO

Formar pessoal de alto nível no País e no exterior com vistas à produção do conhecimento 
científico para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil.

PÚBLICOALVO

Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o 
cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 844.566.150,00 

Empenho Liquidado: R$ 802.874.578,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 802.874.578,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Índice de Doutores Titulados no 

País - 1/100.000
- 4.79 4.81 5.31 5.48 96,89%

2. Índice de Mestres Titulados no 

País - 1/100.000
- 15.14 16.46 17.60 18.44 95,44%

3. Índice de Qualidade da Pós-

graduação Nacional - nota
- 4.27 4.21 4.28 4.07 105,15%

4. Índice de Qualificação do Corpo 

Docente com Título de Doutor das 

Instituições de Ensino Superior - 

Porcentagem

- 22.70 24.14 25.50 25.30 100,79%

5. Índice de Qualificação do Corpo 

Docente com Título de Mestre das 

Instituições de Ensino Superior - 

Porcentagem

- 35.00 35.54 36.00 37.30 96,51%

1. ÍNDICE DE DOUTORES TITULADOS NO PAÍS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O crescimento proposto no PPA, no tocante ao Índice de Doutores Titulados no País para 
o período 2004 a 2007, foi 37%. Este crescimento ao longo de quatro anos representa um 
incremento anual médio geométrico de aproximadamente 8,2% no número de doutores 
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titulados. O número de doutores titulados em 2004, 2005 e 2006 foi de respectivamente 
8.109, 8.991 e 9.366. Isto representa um crescimento médio geométrico de 5% ao longo 
do período. O número final de doutores titulados para o ano de 2007 foi de 9.919. Dessa 
forma, para 2007, o índice foi de 5,31%, o que representa 96,89% do previsto para o PPA. 

2. ÍNDICE DE MESTRES TITULADOS NO PAÍS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O crescimento proposto no PPA, no tocante ao Índice de Mestres Titulados no País para o 
período de 2004 a 2007, foi de 38%. Este crescimento ao longo de quatro anos representa 
um incremento anual médio geométrico de, aproximadamente, 8,4% no número de mestres 
titulados. O número de mestres titulados em 2004, 2005 e 2006 foi de respectivamente 
26.809, 30.704 e 32.280. Isto representa um crescimento médio geométrico de 6,3% 
ao longo do período, um pouco inferior ao previsto no PPA. O número final de mestres 
titulados para o ano de 2007 foi de 32.899. Dessa forma, para 2007, o índice foi de 17,6, 
o que representa 95,44% do previsto para o PPA.

3. ÍNDICE DE QUALIDADE DA PÓSGRADUAÇÃO NACIONAL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A qualidade da pós-graduação nacional é um indicador aferido através da media aritmética 
dos conceitos dos cursos de pós-graduação aprovados pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) e em funcionamento nas instituições de ensino 
superior (IES) do País. Em face da avaliação trienal ocorrida em 2007 foi fácil obter este 
indicador que apresentou o valor de 4,28, superando aquele previsto para 2007 no PPA.

4. ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE COM TÍTULO DE DOUTOR 
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Esse indicador reflete o total de professores com título de doutor que têm vínculo com as IES 
e atuam como docentes sobre o total dos docentes a elas vinculados. Ele é obtido pelo Instituto 
Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC) 
no censo universitário daquela organização. Até o fechamento deste relatório, o índice não 
havia sido divulgado. Foi feita uma inferência utilizando-se dos dados de anos anteriores que 
projetam um índice de 25,5% o que representa praticamente a meta proposta no PPA. 
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5. ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE COM TÍTULO DE MESTRE DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

Esse indicador reflete o total de professores com título de mestrado que têm vínculo com as 
IES e atuam como docentes sobre o total dos docentes a elas vinculados. Ele é obtido pelo 
Inep/MEC no censo universitário daquela organização. Até o fechamento deste relatório, 
o índice não havia sido divulgado. Foi feita uma inferência utilizando-se dos dados de anos 
anteriores que projetam um índice de 36% o que representa 97% da meta proposta no PPA. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os esforços do Governo Federal voltados para a educação pós-graduada nas últimas cinco 
décadas contribuíram de maneira substantiva para o desenvolvimento da educação brasileira. 
Aspectos específicos do cenário acadêmico e científico continuam a demandar ações estratégicas 
por parte do governo. Para acelerar a formação de recursos humanos de alto nível, precisa-
se de um conjunto de iniciativas: execução do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 
2005/2010), implementação da Reforma Universitária, ora em tramitação no Congresso 
Nacional, investimentos em infra-estrutura da pós-graduação e da pesquisa, sobretudo nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, aumento dos quadros docentes das universidades 
públicas, expansão dos vínculos dos cursos de pós-graduação com seus congêneres tanto em 
nível nacional quanto internacional, ampliação do acesso à informação científica e tecnológica 
por parte dos cursos de pós-graduação, entre outras. Além disso, torna-se urgente aprofundar 
a parceria, na atividade pesquisa, da universidade com a iniciativa privada em atendimento à 
Política Industrial e do Comércio Exterior do Governo.

PRINCIPAIS RESULTADOS

O Sistema de Avaliação da Pós-graduação da Capes contribuiu para o 
desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa científica e tecnológica no Brasil, além 
das atividades de análise de programas, projetos e processos de bolsistas, aconteceu a 
avaliação trienal, ou seja, verificou-se o desempenho dos cursos de mestrado e doutorado 
no período de 2004 a 2007. 

Intensificação das atividades de capacitação e treinamento do Portal de Periódicos; 
desenvolvimento da cultura do uso da informação científica e tecnológica no formato 
eletrônico e conteúdo novo adicionado ao portal. O Portal de Periódicos da Capes tem 
servido de modelo aos países da América Latina que buscam desenvolver a pesquisa 
científica de forma ágil e atual. 



Relatório Anual de Aval iação

734

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Com a finalidade de coleta de dados para a elaboração do PPA, os responsáveis do 
público-alvo (Pró-reitores, docentes e comunidade acadêmica) são convidados para 
participarem constantemente das discussões e avaliação das ações e plano de trabalho. E 
com o público interno, as lideranças da Capes realizam reuniões de trabalhos entre si, com 
os coordenadores e estes com os técnicos que acompanham os programas, projetos e outras 
atividades nesta organização para a discussão de assuntos relacionados a esse instrumento. 
Os resultados obtidos têm sido satisfatórios.

Há visitas das lideranças, coordenadores e técnicos nas dependências da Capes e, quando 
necessário, nas instituições de ensino de pós-graduação para discussão, treinamentos, 
reuniões, seminários e outros eventos de interesse desta organização.

Anualmente, os gestores em conjunto com as suas equipes, elaboram o relatório das ações 
e resultados obtidos no ano e o disponibiliza no portal desta Agência para os públicos de 
interesse. A Capes utiliza, quando necessário, o Infrasig para inserir informações sobre os 
dados físicos da Ação realizada por esta organização. 

Todas as ações tiveram desempenho além do previsto, excetuando-se a ação Cooperação 
Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
e estava superestimada, pois se destina ao Programa de Qualificação Docente e Ensino 
de Língua Portuguesa no Timor Leste prevendo a concessão em média de 50 bolsas 
destinadas a professores que realizam trabalhos junto ao Ministério da Educação daquele 
país, portanto, o ideal seria que a meta física se limitasse a 50 bolsas/mês para o exercício 
de 2007; a ação Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da Capes, que da dotação inicial 
foram destinados R$ 1.200.000,00, ou seja, 22,02%, para a execução do projeto base e 
executivo que se encontra em andamento.

As ações a seguir não têm execução vinculada diretamente às atividades ordinárias da 
Capes e nem possuem vínculo orçamentário com essa organização: 

Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação (executada por entidades federais a) 
de ensino);

Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências executada b) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Funcionamentos de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente e c) 
a Reforma do Prédio de Pesquisa ambas executadas pelo Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro;

Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados executado por entidades d) 
federais de ensino.
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Os recursos foram suficientes e liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a 
programação. O fluxo de recursos permitiu que o caráter mensal do pagamento das bolsas 
de estudo, os compromissos com projetos apoiados e as atividades de consultoria vinculadas 
à avaliação fossem mantidos eficientemente. Porém, devido à falta de execução da obra de 
construção do prédio sede da Capes, optou-se pelo remanejamento do crédito orçamentário 
disponível para as áreas finalísticas no âmbito da Ação Fomento a Pós-graduação.

A Capes necessita urgentemente de recursos humanos qualificados no seu quadro permanente 
para o desenvolvimento de atividades da área técnica, pois hoje 50% do seu quadro de pessoal 
é terceirizado. Nesse sentido, a instituição realizará, em 2008, concurso público para suprir 
as necessidades do órgão. Além disso, faltam cargos em comissão do grupo de Direção e 
Assessoramento Superiores (DAS) para o desenvolvimento de atividades de alta complexidade.

A falta de prestação de contas de algumas organizações responsáveis pelos públicos 
beneficiários dos convênios, alunos e docentes, impede a transferência de recursos para as 
instituições de ensino o que acarreta a descontinuidade do pagamento da ação principal, 
ou seja, as bolsas de estudos.

Não há legislação adequada referente à transferência de recursos direcionados a bolsa 
de estudos. E a excessiva burocracia, no tocante à licitação pública, tem sido fator 
determinante na eficiência da execução do Programa. A Capes necessita fortemente de 
um apoio de tecnologia de informação, cuja licitação vem sofrendo enorme atraso, face às 
determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e controvérsias jurídicas.

As Ações Fomento à Pós-Graduação, Concessão de Bolsas de Estudos no País e Concessão 
de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Atendimento das Diretrizes 
da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior são executadas por meio de 
instrumentos legais de descentralização de recurso (com exceção de alguns projetos de 
pesquisas cujas bolsas são transferidas diretamente aos bolsistas).

Não existe integração da gerência do Programa com a execução das Ações Ensino e 
Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências, Funcionamento de Cursos 
de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente, Reforma do Prédio de Pesquisa do 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Funcionamento de Cursos de 
Pós-Graduação e a Pesquisa Universitária e difusão de seus resultados, uma vez que são 
executadas por outros órgãos e outras unidades orçamentárias. 

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Freqüentemente, o Presidente e os Diretores da Capes participam de audiência pública 
para explicar as ações do Programa na sua repercussão social, científica e tecnológica 
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para o desenvolvimento nacional. As decisões de ordem política da Agência são tomadas 
no seu Conselho Superior que integram os grupos de interesse de forma deliberativa e 
consultiva, cujos membros representam a comunidade acadêmica e setor empresarial, 
além da Presidência e Diretoria da Agência. Na estrutura da Capes, existe o Conselho 
Técnico-Científico que é formado por representantes das diversas áreas do conhecimento 
e por membros de entidades representativas do meio acadêmico. Aliás, a razão do sucesso 
das ações da Agência tem como base o processo de avaliação das suas ações realizado pela 
comunidade acadêmica (avaliação por pares).

As decisões dos Conselhos Superior e Técnico-Científico nos resultados do programa são 
significativas devido as suas competências que, de modo geral são: assistir à Diretoria na 
elaboração das políticas e diretrizes específicas de atuação da Capes, colaborar na elaboração 
da proposta do Plano Nacional de Pós-Graduação, opinar sobre os critérios e procedimentos 
para a distribuição de bolsas e auxílio institucionais e individuais, opinar sobre acordos de 
cooperação entre a Capes e instituições nacionais, estrangeiras ou internacionais, propor critérios 
e procedimentos para o acompanhamento e a avaliação de Pós-Graduação e dos programas 
executados pela Capes. Essas atribuições refletem diretamente nas ações do Programa.

A Capes não possui ferramentas para avaliar o nível de satisfação dos públicos envolvidos 
nesse processo social, mas nota-se indiretamente que os beneficiários cumprem as atividades 
a contento e interagem ativamente com esta Agência. Esses são os membros do Conselho 
Técnico-Científico (CTC) e do Conselho Superior, os representantes das grandes áreas 
do conhecimento, representante do fórum nacional de pró-reitores, representante da 
Associação Nacional de Pós-graduando, representante do MEC, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), representante do Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, representantes da área acadêmica, representante 
do Conselho Técnico-Científico, bem como representantes do setor produtivo nacional, 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e representante do 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria. Todos esses indivíduos estão 
ligados direta ou indiretamente com o público-alvo do Programa, eles trazem as demandas 
que surgem, e estas são analisadas já que esses representantes influenciam, por força das 
suas atribuições, as políticas adotadas pela organização.

Todas as macro-decisões do órgão, tanto de caráter puramente administrativo quanto de 
políticas públicas em relação à pós-graduação são submetidas à apreciação do Conselho Superior 
e do Conselho Técnico-Científico. O Conselho Superior tem como uma das suas atribuições 
aprovar o relatório anual das atividades da Capes e a respectiva execução orçamentária, também 
aprecia critérios, prioridades e procedimentos para a concessão de bolsas de estudos e auxílios, e 
as reuniões dos membros dos conselhos citados ocorrem com freqüência. A avaliação das ações 
da instituição pelos Conselhos garante a boa aplicação dos recursos.

No entendimento da gerência do Programa, os convênios da Capes não se enquadram na 
Instrução Normativa STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997, e suas alterações, que disciplina 
a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de 
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projetos ou realização de eventos e dá outras providências. É desejável a existência de 
uma legislação específica para celebração de convênios de transferência de recursos para 
pagamento de bolsas de estudos.

Sob a ótica da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI), tem-se 
a considerar que a avaliação refere-se ao Programa Desenvolvimento do Ensino da 
Pós-Graduação e da Pesquisa Científica e não da instituição Capes. Neste sentido, cabe 
lembrar que o Programa foi criado tendo em vista a carência de corpo docente capacitado 
para atender às necessidades das IES, de professores devidamente qualificados para atender 
à demanda dos setores educacionais, de profissionais e técnicos para o mercado de trabalho 
e de pesquisadores de alto nível para empresas públicas e privadas. 

O Programa é composto por ações executadas em mais de um órgão, portanto é considerado 
um programa multissetorial, que é importante elemento de integração e focalização das 
políticas públicas, em função disso, os diversos setores que podem contribuir para que o 
enfrentamento do problema seja mais efetivo devem estar articulados, assim caracterizando 
em um desafio a gerência para que envide esforços no sentido de promover a integração 
com os demais órgãos que possuem ação no Programa. 
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DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GERENTE DO PROGRAMA

Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva

OBJETIVO

Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino 
fundamental com melhoria de qualidade.

PÚBLICOALVO

Crianças e adolescentes do ensino fundamental

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 1.627.032.582,00 

Empenho Liquidado: R$ 1.579.459.466,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 1.579.459.466,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa de Distorção Idade-Série no 

Ensino Fundamental - Porcentagem
31,50 30,00 28.60 - 25.00 -

2. Taxa de Freqüência à Escola da 

População na Faixa Etária de 7 a 14 

anos - Porcentagem

97,1 97,30 97,60 97.16 -

1. TAXA DE DISTORÇÃO IDADESÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:
 
O último índice apurado em 2006 indicou um decréscimo de 5,3 pontos percentuais 
em relação ao índice de referência (33,9% em 2003), de modo que se forem mantidas as 
condições atuais, dificilmente, se alcançará o que foi previsto para o final do PPA.

2. TAXA DE FREQÜÊNCIA À ESCOLA DA POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA DE 
7 A 14 ANOS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

A evolução desse indicador em anos recentes foi 96,9% (2002), 97,2% (2003), 97,1% 
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(2004), 97,3% (2005) e 97,6% (2006) de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad). O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece a universalização 
do atendimento de toda a clientela do ensino fundamental no prazo de cinco anos, ou seja, 
até 2006. Porém, vale ressaltar que o foco desse indicador não é propriamente relacionado 
ao ensino fundamental, mas sim à sua clientela (sete a 14 anos de idade). Os índices de 
2007 não foram calculados, porque ainda não foram divulgados os dados da Pnad 2007 e 
do Censo Escolar 2007.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O programa Desenvolvimento do Ensino Fundamental foi criado com base no artigo 
208, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que atribui ao Estado o dever de garantir o 
ensino fundamental obrigatório e gratuito. No entanto, não basta garantir o acesso, faz-se 
necessário assegurar a qualidade desse nível de ensino. No que se refere à aprendizagem 
escolar, foram divulgados, em junho de 2006, os resultados da Prova Brasil aplicada em 
2005, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa em Educação Anísio Teixeira (Inep), 
que pela primeira vez teve caráter universal para alunos de 4ª e 8ª séries, avaliando o 
desempenho de 3.306.317 alunos em Português (foco em leitura) e em Matemática (foco 
em solução de problemas) e permitindo o conhecimento dos dados por estabelecimento 
de ensino. Os resultados da Prova Brasil, aplicada em novembro de 2007 em todos os 
Estados e no Distrito Federal, ainda não foram divulgados. As médias de desempenho 
na Prova Brasil subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), para definir ações voltadas para a correção de distorções e para direcionar recursos 
técnicos e financeiros para as áreas prioritárias, visando ao desenvolvimento do sistema 
educacional brasileiro e à redução das desigualdades nele existentes. 

PRINCIPAIS RESULTADOS

Fortalecimento da escola por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) que repassou recursos para 131 mil escolas públicas, privilegiando o processo 
de descentralização na área de educação e a autonomia das escolas públicas do ensino 
fundamental das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, nas modalidades regular, 
especial e indígena, além de entidades sem fins lucrativos responsáveis pela manutenção e 
representação de escolas privadas de educação especial. Foram beneficiados 27 milhões de 
alunos do ensino fundamental e 180 mil alunos de escolas privadas de educação especial.

Cerca de 3,5 milhões de alunos do ensino fundamental público, residentes em 
área rural, beneficiados quanto ao acesso e à permanência na escola, mediante recursos 
para manutenção do transporte escolar.

Aquisição de 110.241.724 livros para reposição e complementação de matrículas 
de 2ª a 4ª série (3º ao 5º ano) e a grade completa para alunos de 1ª e 5ª a 8ª série (1º e 2º e 
6º ao 9º ano) beneficiando cerca de 31,2 milhões de alunos de 139.839 escolas públicas.

No seu conjunto, o Programa apresentou uma execução física e financeira que superou 
as expectativas. Das nove ações que tiveram metas físicas previstas quatro superaram, em 
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muito, a previsão, uma produziu o resultado previsto e duas tiveram um resultado em torno 
de 90%. Apenas duas ações não foram executadas em virtude de reorientações introduzidas 
pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) no processo de transferência voluntária. 
Ainda assim, no caso do acesso da criança de seis anos ao ensino fundamental de nove anos, 
o número de matrículas passou de 8,1 milhões, em 2005, para 14,2 milhões, em 2007, 
embora não tenha havido nesse ano execução orçamentária dessa ação.

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

Em 2007, a execução deste Programa pode ser considerada atípica em virtude da 
reestruturação nos processos de transferência voluntária dos recursos da educação básica por 
meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) e da conseqüente reformatação da engenharia 
de implementação dos programas da Secretaria de Educação Básica para atender a uma 
demanda quantitativa e geograficamente ampliada pelo PDE. 

O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito periodicamente por meio 
de reuniões de trabalho entre os responsáveis envolvidos na execução das ações, bem como 
entre estes e as instâncias responsáveis pelo andamento do Programa. As reuniões técnicas, 
realizadas pelas coordenações das ações junto aos parceiros institucionais, são uma ocasião de 
colher impressões e sugestões a respeito da sua gestão. Além disso, o acompanhamento físico-
financeiro é feito pelos gestores por meio do Sistema de Informações do Ministério da Educação 
(SIMEC), cujo provimento das informações deve ser mensal. A dificuldade do sistema é que 
a compreensão clara de sua utilidade como instrumento de gestão não é compartilhada pelo 
conjunto dos gestores que tendem a considerá-lo burocrático. Conseqüentemente, e com 
freqüência, sua alimentação sofre soluções de continuidade e atrasos, que em alguns casos 
dificultam uma visão real e atualizada do andamento das ações.

O êxito alcançado pelo Programa atingiu os seus objetivos, foi, em grande medida, 
tributário da execução das ações pelos parceiros por meio dos recursos transferidos, 
sobretudo no que diz respeito à construção e equipamento dos espaços físicos adequados à 
oferta da educação infantil. Essa integração é viabilizada por meio do estabelecimento de 
instrumentos de repasses dos recursos (convênios, emendas parlamentares, e afins) a partir 
dos quais são pactuados objetivos e modos de implementação.

O processo decisório que impacta a execução das ações é construído de modo consensual entre 
as instâncias envolvidas, de modo que as ações executadas refletem esse procedimento.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A participação social se dá por intermédio das Ouvidorias, tanto da Secretaria de Educação 
Básica (SEB) quanto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As 
Ouvidorias tratam as demandas e questionamentos encaminhando-as para os setores implicados. 
Além disso, as reuniões técnicas realizadas pelas coordenações das ações junto aos parceiros 
institucionais são uma ocasião de coletar impressões e sugestões a respeito da sua gestão.
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Representações do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) geram impactos positivos na 
execução do Programa na medida em que contribuem para construir consensos e melhor 
direcionar os modos de implementação.

Embora não tenha sido implementado um procedimento formal de sondagem sobre a 
satisfação dos beneficiários em relação ao Programa, a interlocução constante mantida 
entre o MEC e os seus parceiros institucionais, representados pelo Consed e Undime, 
permite considerar o grau de satisfação como satisfatório.

Em razão da nova perspectiva que foi introduzida pelo PDE, inclusive com a caracterização 
de agenda prioritária para o PPA 2008-2011, houve a exclusão desse Programa de modo a 
proporcionar o alinhamento das suas ações no âmbito dos objetivos a serem implementados 
em outros programas. 

 



Relatório Anual de Aval iação

742

EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA

GERENTE DO PROGRAMA

André Luiz de Figueiredo Lazaro

OBJETIVO

Reduzir as desigualdades, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional 
e cultural no espaço escolar.

PÚBLICOALVO

Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 29.324.466,00 

Empenho Liquidado: R$ 23.816.986,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 23.816.986,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Índice de Igualdade da Educação 

do Campo - Índice numérico
- 0.54 - - 0.67 -

2. Índice de Igualdade da Educação 

Escolar Indígena - Índice numérico
- 0.18 - - 0.47 -

3. Índice de Igualdade das Ações 

Educativas Complementares - Índice 

numérico

- 0.60 - - 0.80 -

4. Índice de Igualdade das 

Diversidades Étnico-Raciais - Índice 

numérico

- 0.81 - - 0.85 -

5. Índice de Igualdade de Gênero - 

Índice numérico
- 0.95 - - 0.98 -

1. ÍNDICE DE IGUALDADE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O novo índice de referência se deve a correções realizadas no indicador sintético para 
educação do campo. O índice que seria apurado em 2007, referente a 2006, está em 
processo de revisão. Para 2005, este indicador encontra-se em 0,54, apresentando uma 
elevação de 11,6% no período 2002-2005. Estima-se que o índice final será facilmente 
alcançado, devido ao fortalecimento orçamentário que as ações referentes a este índice 
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receberam no âmbito do Programa, bem como, em certa medida, à maior regionalização 
e focalização espacial das ações financiadas. 

2. ÍNDICE DE IGUALDADE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O novo índice de referência se deve a correções realizadas no indicador sintético para 
educação escolar indígena. O índice que seria apurado em 2007, referente a 2006, está 
em processo de revisão. Para 2005, este indicador encontra-se em 0,18, apresentando uma 
elevação de 6,3% no período 2002-2005. Estima-se que há possibilidades de o índice 
previsto ao final do PPA ser alcançado, uma vez que, apesar do universo de educação 
indígena apresentar um campo de atuação bastante heterogêneo, um dos princípios do 
Ministério da Educação (MEC) é considerar as políticas públicas mais inclusivas possíveis. 
Nesta linha, cabe mencionar o avanço das ações voltadas para apoiar a inserção dos 
indígenas no ensino superior, que se mostraram relevantes para a elevação desse índice.

3. ÍNDICE DE IGUALDADE DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O novo índice de referência se deve a correções realizadas no indicador sintético para ações 
educativas complementares. O índice que seria apurado em 2007, referente a 2006, está 
em processo de revisão. Para 2005, este indicador encontrava-se em 0,6, apresentando uma 
elevação de 7,3% no período 2002-2005. Estima-se que o índice previsto ao final do PPA 
será alcançado devido ao fortalecimento orçamentário que as ações referentes a este índice 
receberam no âmbito do Programa. Contribuem também para o alcance do índice previsto 
as interfaces entre os projetos apoiados pelo Programa com outras ações dos Ministérios 
dos Esportes (ME), da Cultura (MinC) e de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) em 2007;ssas interações potencializarão os impactos do Programa.

4. ÍNDICE DE IGUALDADE DAS DIVERSIDADES ÉTNICORACIAIS
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O novo índice de referência se deve a correções realizadas no indicador sintético para 
diversidades étnico-raciais. O índice que seria apurado em 2007, referente a 2006, está 
em processo de revisão. Para 2005, este indicador encontra-se em 0,81, apresentando uma 
elevação de 6,7% no período 2002-2005. Estima-se que o índice final será alcançado, 
devido ao redesenho de ações do Programa para 2007. Essas modificações resultarão em 
um fortalecimento das atividades apoiadas para este fim.
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5. ÍNDICE DE IGUALDADE DE GÊNERO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

O novo índice de referência se deve a correções realizadas ao indicador sintético de igualdade 
de gênero. O índice que seria apurado em 2007, referente a 2006, está em processo de 
revisão. Para 2005, este indicador encontra-se em 0,95, apresentando uma elevação de 
0,9% no período 2002-2005. Estima-se que o índice final será alcançado devido à elevação 
do aporte de recursos para atividades, bem como a maior articulação entre os projetos 
apoiados por este Programa, o que influenciará positivamente neste índice. Cabe destacar 
que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apura anualmente as informações relativas a 
tal indicador que permite avaliar o impacto das ações do Programa. Contudo, a coleta dos 
dados é realizada durante o mês de setembro e os resultados da pesquisa são divulgados 
apenas no mês de novembro do ano posterior. Da mesma forma, os dados do Censo são 
coletados em março do ano de referência e consolidados e divulgados apenas em dezembro 
do mesmo ano, período posterior à última atualização dos índices do Programa. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

A discriminação étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional e sob qualquer 
outra forma é um fato concreto da sociedade brasileira e acontece em todos os ambientes, 
sejam eles sociais, familiares ou privados, uma vez que os preconceitos estão profundamente 
enraizados nos indivíduos e na cultura. Historicamente, a escola não só vem reproduzindo 
em seu ambiente os processos discriminatórios como também os reforça: quando vítimas 
de violência ou de exclusão do ambiente escolar, os indivíduos que sofrem discriminação, 
nas suas mais diferentes formas têm as suas oportunidades de trabalho reduzidas, assim 
como a sua renda. A discriminação é responsável por parte significativa das desigualdades 
observadas no campo educacional, o que se reproduz no mercado de trabalho, já que pelo 
menos 40% da desigualdade salarial no Brasil pode ser explicada pela questão educacional. 
Essas desigualdades resultam de um processo ativo de preconceitos e estereótipos que 
legitimam, diuturnamente, procedimentos discriminatórios. Dentro do próprio ambiente 
escolar, são constantes os tratamentos preconceituosos, as medidas discriminatórias, os 
insultos e constrangimentos, as ameaças e agressões físicas ou verbais contra estudantes 
de determinados grupos, como negros, indígenas, pobres, crianças e jovens com idade 
defasada para a série ou, ainda, crianças e jovens com orientação sexual diferenciada.

PRINCIPAIS RESULTADOS

33 instituições federais de ensino superior (IFES) apoiadas por meio da Ação 
de Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa 
Renda. Cada instituição desenvolveu um trabalho de formação com aproximadamente 
35 estudantes universitários, envolvendo 990 alunos também de nível universitário do 
Programa Conexões de Saberes. 



Ano Base 2007

745

Outro viés do Programa Conexões de Saberes é a sua articulação com o Programa 
Escola Aberta na perspectiva de construção de uma nova relação entre os estudantes 
universitários de baixa renda e os estudantes da educação básica matriculados na rede 
pública de ensino, cujas escolas estão cadastradas junto ao Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE). Essa articulação contou com o suporte financeiro da Ação Apoio ao 
Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas 
nos Finais de Semana para 1.927 escolas. Envolveu 27 IFES e aproximadamente 880 
estudantes universitários que desenvolveram oficinas sobre direitos humanos e atividades 
de leitura nas escolas.

Os resultados de 2007 corresponderam às expectativas pela capacidade de ampliar as 
articulações com as instituições parceiras e de convergir os esforços para desenvolvimento 
e implementação de novas estratégias de atuação, dentro de um novo padrão de execução, 
com caráter plurianual, em parceria com entes públicos estaduais e municipais. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

No MEC, um importante mecanismo de monitoramento de ações é o Sistema de 
Monitoramento (SIMEC). Este sistema assumiu um relevante papel dentro da nova 
orientação ministerial, dar apoio técnico e financeiro a Estados e Municípios através do 
Plano de Ações Articuladas (PAR), na medida em que foi capaz de incorporar um módulo 
específico para o preenchimento do PAR através de plataforma virtual, sendo este um 
avanço no campo do gerenciamento das ações. Tendo em vista que algumas ações deste 
Programa se desenvolvem através de objetivos específicos do PAR, o SIMEC torna-se uma 
ferramenta importante também no âmbito da realização do objetivo de promover uma 
educação para diversidade e cidadania. 

O ano de 2007 não se caracterizou pelo cumprimento pleno das metas físicas estabelecidas 
para 2007. O motivo foi a série de alterações no campo da estruturação e planejamento 
das atividades e ações deflagradas pela implementação do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). O PDE é o grande pacto feito pelo MEC com a sociedade civil que 
estabelece uma série de ações para a melhoria da educação básica. No âmbito do PDE, 
cabe destacar o Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação, que pactua objetivos 
específicos para a melhoria dos indicadores educacionais. A realização do Compromisso 
depende da articulação entre o MEC e os entes da Federação que têm na estruturação do 
Plano de Ações Articuladas, desenvolvido pela equipe responsável nos Municípios, sua 
expressão máxima. Destaca-se que é por meio do PAR que Estados e Municípios podem 
receber apoio da União. 

O Plano de Ações Articuladas, apresentado pelos dirigentes da educação nos Municípios 
e/ou seu representante, deve expressar o planejamento de ações, definidas localmente, para 
o período de 2008 a 2011. No contexto dessa nova orientação política, algumas ações 
cujos objetivos convergiam com o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 
tiveram seus recursos cancelados, ao mesmo tempo em que outras ações, que tinham os 
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mesmos objetivos, tiveram sua dotação orçamentária reforçada, como a Ação Apoio ao 
Desenvolvimento da Educação Básica do Programa Brasil Escolarizado, sob gerenciamento 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A execução orçamentária foi suficiente. Os recursos foram liberados ao longo do exercício 
em fluxo compatível com a programação. A liberação total dos recursos corrobora essa 
compatibilidade. Nota-se, porém, a ocorrência do cancelamento de recursos de algumas 
ações para atendimento ao PAR. Cabe destaque também para a ação Apoio à Educação 
Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local do 
Campo, que não teve seus recursos orçamentários executados em razão da migração para 
o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem).

As ações do Programa possuem tal abrangência, significância e diversidade no que se refere 
aos objetivos, formas de execução e estratégias de implementação que há a nítida necessidade 
de incrementar os recursos destinados à Gestão e Administração do Programa (GAP), 
principalmente, para fortalecimento das atividades de monitoramento e avaliação. 

A infra-estrutura (espaço físico, computadores etc.) na equipe gerencial é insuficiente para 
acompanhar a execução dos projetos e realizar os procedimentos administrativos. Também 
há insuficiência de gestores, técnicos e de pessoal de apoio, tanto na equipe gerencial 
quanto nas equipes executoras. Da mesma forma, percebe-se a necessidade de atualizações 
continuadas para a qualificação do quadro técnico e administrativo.

As dificuldades de celebração de convênios na gerência provocam atraso na realização 
dos projetos e, portanto, no alcance das metas; compromete o planejamento, desmobiliza 
parceiros e atrapalha o fluxo de implementação do Programa. Em alguns casos, a dificuldade 
de celebração de convênios é a inadimplência dos entes, provocando muitas vezes a não 
renovação dos convênios.

Outro aspecto a ser notado é a dificuldade dos entes executores em prestar informações 
de acompanhamento dos programas com uma periodicidade adequada, não permitindo 
as correções de rumo de forma tempestiva. O acompanhamento e monitoramento são 
questões bastante importantes para a gerência do Programa, exigindo grande atenção para 
o desenvolvimento de mecanismos ou instrumentos que facilitem essa comunicação entre 
a gestão federal e as unidades executoras.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A participação social se dá por meio de reuniões com os grupos de interesse, para aprimorar 
as concepções teóricas e de implementação das políticas. Em alguns casos, constituem-se 
comitês e conselhos com fins específicos para consulta e deliberação. Uma maior integração 
dos agentes que representam interesses sociais das populações do foco das políticas, no 
âmbito de Estados, Municípios ou da região contemplada, aprimora tanto a sua elaboração 
quanto a sua implantação.
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Uma forma de medir a satisfação dos beneficiários do Programa pode ser por meio da 
participação de profissionais de educação, gestores e estudantes em alguns eventos, tais 
como, seminários, oficinas de planejamento e reuniões com representantes estaduais e 
municipais na pasta da Educação. Nessas ocasiões, quando são discutidos os principais 
pontos positivos e pontos fracos da execução de ações, atividades e projetos, é possível 
verificar a adesão dos parceiros às ações e atividades. Pode-se também incorporar a 
percepção destes atores à política educacional implementada.

Uma questão bastante inovadora é o respeito às diferenças, traduzido na compreensão de 
que para fazer valer o direito subjetivo à educação do cidadão é mister criar políticas que 
realmente sejam inclusivas, bem como construídas e executadas de modo participativo. 
Com isso, intervenções para grupos específicos são criadas/estimuladas, de modo a 
engendrar um movimento de maior reconhecimento e valorização das diversidades. 

Estas ações ainda são pequenas diante do tamanho do desafio a que se propõe o Programa. 
Contudo, ainda que encontre dificuldades para ganhar maior grau de cobertura e ampliar os 
futuros efeitos das ações planejadas, ele tem a qualidade de realizar uma ampla interlocução 
com seus diferentes parceiros, tendo em vista o fortalecimento das temáticas e atividades 
desenvolvidas. Outro traço característico do gerenciamento deste Programa se revela na 
convergência dos esforços empreendidos em torno das ações, agregando-lhes qualidade e 
cobertura. Tal postura em relação às ações é capaz de ampliar resultados. 

A potencialização dos resultados das atividades por meio da combinação e convergência 
de ações é um aspecto que deve ser tratado com maior zelo, pois se algumas ações forem 
fundidas, como as voltadas para ampliar o acesso ao ensino superior de populações com 
maior vulnerabilidade, haverá uma ampliação do número de beneficiários. Essa aglutinação, 
todavia, não poderá ser uma iniciativa que vise a redução de recursos disponíveis, devendo 
objetivar eminentemente a potencialização de resultados. 

Aglutinação de ações que têm a escola como referência, sobretudo com relação às atividades de 
contra-turno e de finais de semana com a junção de duas ações tenderá a ampliar os resultados 
para dentro e para fora da escola. Como efeito, é provável que se construa uma escola mais 
integrada à comunidade, agregando qualidade aos processos de aprendizagem dos estudantes. 
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UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI

GERENTE DO PROGRAMA

Ronaldo Mota

OBJETIVO

Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão com vistas 
a disseminar o conhecimento.

PÚBLICOALVO

Alunos e professores das instituições federais de ensino superior (IFES), bem como bolsistas 
das instituições de ensino superior (IES) privadas

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 13.705.374.117,00 

Empenho Liquidado: R$ 13.431.288.372,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 13.431.288.372,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

R$ 93.000.000,00 R$ 0,00 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Coeficiente de Alunos por 

Docentes em Exercício na Educação 

Superior - Unidade

- 14.92 15.22 15.49 16.30 95,03%

2. Taxa de Docentes (em Exercício) 

com Doutorado Atuando nas 

Instituições Federais de Educação 

Superior - Graduação Presencial - 

Porcentagem

- 43.22 44.26 47.31 52.10 90,81%

3. Taxa de Docentes (em Exercício) 

com Mestrado Atuando nas 

Instituições Federais de Educação 

Superior - Graduação - Porcentagem

- 26.64 26.32 26.93 35.20 76,51%

4. Taxa de Docentes (em Exercício) 

com Graduação Atuando nas 

Instituições Federais de Educação 

Superior - Graduação Presencial - 

Porcentagem

- 30.10 29.40 25.76 18.30 -

5. Taxa de Matrícula de Alunos em 

Instituições Federais de Educação 

Superior - Graduação Presencial - 

no Turno Noturno - Porcentagem

- 25.10 25.38 25.33 33.00 76,76%

6. Taxa de Matrículas de Alunos em 

Cursos de Graduação Presenciais no 

Turno Noturno - Porcentagem

- 58.95 60.13 60.89 57.90 105,16%
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1. COEFICIENTE DE ALUNOS POR DOCENTES EM EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:
 
O indicador não vem evoluindo bem nos últimos anos. Mas, uma das metas do Programa de 
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) é aumentar 
este coeficiente para 18 alunos por docente até 2012 e todas as IFES aderiram ao REUNI.

2. TAXA DE DOCENTES EM EXERCÍCIO COM DOUTORADO ATUANDO NAS 
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  GRADUAÇÃO PRESENCIAL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

O índice apurado em 2007 refere-se a 2006. O indicador não está evoluindo tão bem 
quanto se esperava, mas já demonstra uma evolução, pois apesar de os mestres continuarem 
sendo a maioria entre os docentes da educação superior brasileira nas instituições federais, 
os doutores já têm maior representatividade. Além disso, é preciso levar em consideração 
que a evolução do indicador depende das contratações de docentes pelas IFES.

3. TAXA DE DOCENTES EM EXERCÍCIO COM MESTRADO ATUANDO NAS 
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  GRADUAÇÃO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

Esse indicador também não está evoluindo como se esperava, mas, da mesma forma que 
existe uma política de incentivo para formação em doutorado, existe um incentivo para a 
formação em mestrado daqueles docentes que possuem apenas a graduação. A evolução 
desse indicador também depende das contratações de docentes pelas IFES.

4. TAXA DE DOCENTES EM EXERCÍCIO COM GRADUAÇÃO ATUANDO NAS 
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  GRADUAÇÃO PRESENCIAL
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

No caso deste indicador, o índice deve reduzir e não aumentar, pois o objetivo é que 
diminua o número de docentes com formação em nível de graduação. 

5. TAXA DE MATRÍCULA DE ALUNOS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR  GRADUAÇÃO PRESENCIAL  NO TURNO NOTURNO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

O Ministério da Educação (MEC) tem incentivado o aumento de vagas em cursos noturnos 
nas instituições federais, principalmente por meio do REUNI, isso ocasionará o aumento 
do índice do indicador.
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6. TAXA DE MATRÍCULAS DE ALUNOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS 
NO TURNO NOTURNO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

O aumento do número de cursos de graduação no turno noturno, principalmente nas 
instituições privadas, ocasionou a superação da meta. Porém, as ações integrantes do 
Programa Universidade do Século XXI exercem pequena influência sobre esse indicador. 
Quando muito, pode-se inferir que, ampliando-se o número de financiamentos concedidos 
por intermédio do FIES, favorece-se o aumento das matrículas nos cursos noturnos, pois 
estes seriam mais voltados aos estudantes que trabalham no período diurno. De qualquer 
modo, deve-se questionar se é desejável a ampliação da proporção de matrículas em cursos 
noturnos nas instituições privadas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO

Uma das diretrizes de ação do MEC é a de reformar o modelo de educação superior, que 
atualmente dá sinais de esgotamento e a própria instituição universitária, quase milenar, que 
sofre os abalos de uma transição paradigmática, simultaneamente teórica e social. Nas últimas 
décadas, as universidades federais tiveram suas atividades comprometidas, devido à falta de 
recursos financeiros, materiais e humanos. Muitas sofreram uma crise mais profunda, na 
própria alma da universidade, em razão de uma falta de sintonia com a realidade ao seu redor. 
Isto implica no próprio saber universitário, que está ficando defasado, perdendo seu ritmo e sua 
sintonia em relação à demanda de conhecimento fora dos seus muros. 

Um grande desafio, hoje, é adaptar-se aos novos tempos. As tendências de futuro devem ser 
levadas em conta de forma a que se capacite a universidade a responder a novas demandas, 
criando novos cursos e novos processos pedagógicos. A Universidade do Século XXI deve estar 
apta a respeitar a diversidade e promover o desenvolvimento integral do ensino, da pesquisa e 
da extensão. Estas atividades devem ser objeto de acompanhamento e avaliação sistemáticos, 
de forma a que os recursos humanos formados e os conhecimentos gerados e transferidos à 
sociedade se dêem em conformidade com o desenvolvimento sustentável do País.

PRINCIPAIS RESULTADOS

O Programa de Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior constitui 
uma das principais metas do Governo Federal e prioriza a implantação de novos campi 
no interior dos Estados federados, levando-se em consideração as necessidades e vocações 
econômicas de cada região do País, repartindo o saber e a tecnologia com toda a sociedade. 
Foram criados e consolidados 86 campi universitários situados em todas as regiões do 
Brasil, além de 12 novas universidades:

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); a) 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL);b) 
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Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM); c) 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); d) 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA); e) 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); f ) 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); g) 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB);h) 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA); i) 

Universidade Federal do Tocantins (UFT); j) 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF);k) 

Criação a partir do marco zero da Universidade Federal do ABC (UFABC). l) 

O Programa Universidade Para Todos (ProUni) tem como finalidade a concessão 
de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e seqüenciais 
de formação específica, em instituições privadas de educação superior, oferecendo, em 
contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa. O Prouni 
ofertou, no ano de 2007, 85.332 bolsas integrais e 76.014 bolsas parciais, totalizando 
161.346 bolsas ofertadas nos dois processos seletivos ocorridos. O Programa encerrou o 
exercício de 2007 com a adesão de mais de 1.400 instituições, já tendo beneficiado desde 
sua criação cerca de 310 mil estudantes. 

A Bolsa Permanência é um benefício mensal, no valor de R$ 300,00, criado 
para ajudar os bolsistas do ProUni no custeio de seus estudos. A iniciativa viabiliza a 
permanência dos alunos com bolsa integral do ProUni no ensino superior, matriculados 
em cursos presenciais com no mínimo seis semestres de duração e seis horas diárias de aula, 
de acordo com os dados do Sistema Integrado de Informações da Educação Superior. O 
processo de seleção dos bolsistas é realizado semestralmente, observada a disponibilidade 
orçamentária e financeira do MEC e seu pagamento efetuado diretamente ao bolsista, 
com base nas informações geradas pelo Sistema do ProUni e autorizadas por meio de 
certificação digital, pelos coordenadores do Programa nas instituições. Ao final de 2007, 
havia 2.466 bolsistas aptos ao recebimento da bolsa permanência. 

A partir de 2004, vem ocorrendo aumento considerável no orçamento de 
manutenção das universidades federais. Tais recursos têm possibilitado a recuperação de 
instalações, compra de equipamentos e ampliação da assistência estudantil. 
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Também com vistas à adequada manutenção da educação superior pública 
federal, foi implementado o banco de professor-equivalente, permitindo reposição 
imediata de vacâncias ocorridas no quadro de pessoal das universidades. Foi autorizada 
a abertura de concurso público para 2.880 vagas de docentes de magistério superior e 
5.000 técnico-administrativos em educação, reforçando os recursos humanos para melhoria 
do ensino oferecido pela universidade.
 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um 
programa de financiamento destinado a estudantes regularmente matriculados em 
cursos superiores de graduação não-gratuitos e com avaliação positiva, de acordo com 
regulamentação própria, nos processos conduzidos pelo MEC. A gestão do Programa é 
efetivada conjuntamente pelo MEC, na qualidade de agente supervisor, responsável pelas 
políticas educacionais norteadoras do Programa, e pela Caixa Econômica Federal (CEF), 
agente operador e financeiro, responsável pela administração dos ativos e passivos do 
Fundo, assim como pelo sistema informatizado do FIES e pela concessão e manutenção 
dos financiamentos aos estudantes. Desde sua criação, o FIES já beneficiou mais de 500 
mil estudantes, com investimento acumulado estimado em R$ 4,8 bilhões. Ao final do 
exercício de 2007, o Programa contava com aproximadamente 467 mil contratos ativos. 

O Programa de Educação Tutorial (PET) apoiou, em 2007, 370 grupos distribuídos 
em 72 IES envolvendo 3.968 bolsistas. 

No Brasil em 2007, existiam 456 instituições credenciadas pela Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM) com 3.819 programas, 27.637 vagas/ano. Há 17.459 
médicos residentes matriculados nos diversos programas de residência médica. Houve 
repasse de 4.704 bolsas para as IFES para o ano de 2007. 

Desde janeiro de 2007, o sistema e-MEC permite a abertura e o acompanhamento 
da tramitação dos processos de credenciamento e recredenciamento de Instituições de 
Ensino Superior por meio da Internet de maneira transparente e simplificada. O sistema 
disponibiliza o acompanhamento dos processos das IES e aos demais interessados. A 
implantação do Sistema e-MEC tem vantagens como agilidade dos processos, com 
documentação exclusivamente digital, evitando trâmite de documentos em papel, 
transparência para o público, que terá acesso às informações de tramitação e implantação 
de calendário de protocolos, permitindo melhor planejamento das IES e do MEC no 
tratamento dos processos. Bem como, maior articulação entre as secretarias do MEC, 
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o 
Conselho Nacional de Educação (CNE), além de facilitar a manifestação de órgãos como 
o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O 
e-MEC é transversal, abrangendo várias secretarias e órgãos do MEC. 

A implementação das ações – resultado da nova política de ensino superior ampliando a 
oferta de vagas, seja por meio da expansão das universidades federais ou de programas de 
financiamento como o ProUni e FIES – e ainda as políticas de inclusão foram exitosas 
chegando a alguns casos a superar a meta estabelecida.
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DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito por meio de reuniões 
periódicas com as equipes envolvidas no processo de implementação das ações, visando 
traçar estratégias para o cumprimento das metas e a avaliação e monitoramento. Outro 
forte instrumento de monitoramento são as visitas in loco, haja vista que para a avaliação 
dos projetos é necessário o acompanhamento constante da execução.

No campo da supervisão, avaliação e regulação da educação superior, há uma busca 
constante para o aprimoramento de mecanismos integrados que dêem celeridade aos 
processos, deste modo, no ano de 2007 foi desenvolvido o sistema e-MEC, que se tornou 
importante instrumento de consecução das metas. Além deste, também há o PingIFES 
que é uma plataforma integrada com as bases de dados das IFES.

Os recursos foram suficientes e liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com 
a programação e não sofreram contingenciamento. 

A implementação do ProUni é considerado um importante instrumento de garantia para 
o aumento do acesso dos alunos egressos de escolas públicas e é uma ação implementada 
com recursos não-orçamentários, pois se baseia num processo de renúncia fiscal.

A redução do número de professores por meio dos processos de aposentadoria ainda representa 
um significativo entrave para o cumprimento das metas nas IFES, no entanto a criação do 
Banco de Professor Equivalente implantado em 2007 visa simplificar o processo de contratação 
dos professores das universidades federais. O sistema federal de ensino superior está passando 
por um processo de expansão interna e ainda necessita de suporte técnico administrativo para 
a adequação do sistema, demanda esta que visa ser atendida pelo REUNI. 

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As parcerias estão sendo bem sucedidas propiciando o alcance das metas do Programa. Há 
boa articulação entre a gerência do Programa e as IFES parceiras. 

A participação social se dá por meio de encontros com a sociedade civil organizada para 
discussão de temas de interesse coletivo e pela Central de Atendimento da SESu que tem 
a finalidade de facilitar o acesso à informação acerca do ensino superior.

O Programa tem compromisso com a promoção de erradicação das desigualdades sociais, 
deste modo desenvolve uma série ações que visam a inclusão social. O Programa de 
Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (Prolind), por exemplo, tem a finalidade 
de contribuir para a consolidação de uma política educacional mais ampla para os povos 
indígenas, entre as ações priorizadas no Programa, destaca-se o apoio às instituições de 
ensino superior para implantar cursos de licenciaturas para formação de professores 
indígenas. O Programa de Ações Afirmativas Voltadas para a População Negra (Uniafro) 
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tem como objetivo o fortalecimento das políticas de ação afirmativa voltadas para o acesso 
e permanência na educação superior, da população afro-descendente. E finalmente, o 
Programa Incluir, Igualdade de Oportunidade e Direito à Universidade visa implementar 
política de acessibilidade plena à educação superior de pessoas com deficiência. 
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VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

GERENTE DO PROGRAMA

Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva

OBJETIVO

Oferecer oportunidades de capacitação e formação inicial e continuada aos professores 
e trabalhadores da educação básica, associadas aos planos de carreira, cargos e salários, e 
promover acesso a bens culturais e a meios de trabalho.

PÚBLICOALVO

Professores de todos os níveis de ensino da educação básica e pessoal de apoio das escolas

EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 2.123.178.924,00 

Empenho Liquidado: R$ 2.094.549.889,00 

Pago Estatais: - 

Total: R$ 2.094.549.889,00 

Previsto não-orçamentário Realizado não-orçamentário

- - 

INDICADORES

INDICADOR

(UNIDADE DE MEDIDA)

ÍNDICES APURADOS ÍNDICE PREVISTO AO 

FINAL DO PPA

PORCENTAGEM DE 

ALCANCE DO ÍNDICE2004 2005 2006 2007

1. Taxa Docentes com Nível Superior 

Atuando em Creche - Porcentagem
23.80 29.00 34.00 - 35.00 -

2. Taxa de Docentes com Nível 

Superior Atuando na Pré-Escola - 

Porcentagem

35.00 40.00 45.60 - 46.00 -

3. Taxa de Docentes com Nível 

Superior Atuando no Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª série - 

Porcentagem

39.70 47.70 57.70 - 63.70 -

4. Taxa de Docentes com Nível 

Superior Atuando no Ensino 

Fundamental de 5ª a 8ª série - 

Porcentagem

78.80 83.20 85.40 - 91.20 -

5. Taxa de Docentes com Nível 

Superior Atuando no Ensino Médio - 

Porcentagem

92.00 95.60 95.40 - 97.60 -
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1. TAXA DOCENTES COM NÍVEL SUPERIOR ATUANDO EM CRECHE
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
- Análise e Justificativa:

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), os índices desse indicador evoluíram da seguinte forma: 17,7% 
(2003), 23,8% (2004), 29% (2005) e 34,0% (2006), neste caso, o último dado apurado e 
divulgado. Mantidas as atuais condições, é bem provável que o índice previsto para o final 
do PPA, condizente com o Plano Nacional de Educação (PNE), seja em breve superado.

2. TAXA DE DOCENTES COM NÍVEL SUPERIOR ATUANDO NA PRÉESCOLA
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

De acordo com o Inep, os índices desse indicador evoluíram da seguinte forma: 31,3% 
(2003), 35% (2004), 40% (2005) e 45,6% (2006), neste caso, o último índice apurado e 
divulgado. Embora o índice previsto ao final do PPA provavelmente não seja alcançado, 
houve melhoria na evolução do indicador.

3. TAXA DE DOCENTES COM NÍVEL SUPERIOR ATUANDO NO ENSINO FUNDAMENTAL 
DE 1ª A 4ª SÉRIE
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

Este índice apresenta a seguinte evolução: 36,1% (2003), 39,7% (2004), 47,7% (2005) e 
57,7% (2006), o último índice apurado neste caso. O cálculo deste indicador é feito com 
base nos dados do Inep. Embora o índice previsto ao final do PPA (63,7%) provavelmente 
não seja alcançado, houve melhoria na sua evolução.

4. TAXA DE DOCENTES COM NÍVEL SUPERIOR ATUANDO NO ENSINO FUNDAMENTAL 
DE 5ª A 8ª SÉRIE
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

De acordo com os dados do Inep, os índices desse indicador evoluíram da seguinte forma: 
77,1% (2003), 78,8% (2004), 83,2% (2005) e 85,4% (2006), o último índice apurado 
e divulgado neste caso. Embora o índice previsto ao final do PPA provavelmente não seja 
alcançado, houve melhoria na evolução do indicador.

5. TAXA DE DOCENTES COM NÍVEL SUPERIOR ATUANDO NO ENSINO MÉDIO
Valor do índice alcançado ao final do PPA em relação ao previsto
 - Análise e Justificativa:

Este índice apresenta a seguinte evolução: 90,2% (2003), 92% (2004), 95,6% (2005) 
e 95,4% (2006), o último dado apurado neste caso. O cálculo deste indicador é feito 
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com base nos dados do Inep. Mantidas as atuais condições, é bem provável que o índice 
previsto para o final do PPA, condizente com o PNE, seja em breve superado.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, preceitua no art. 67 que:

“os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 
público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho.”

A realidade concreta da educação brasileira ainda está muito distante de fazer efetivos esses 
princípios. Dentre os maiores problemas, identificam-se a fragilidade da formação dos 
professores e a falta de estímulo para que renovem sua prática pedagógica, que se traduzem 
em:

ausência de um plano sistemático e efetivo de formação continuada dos professores, a) 
que possibilite sua atualização permanente em termos científicos e pedagógicos; 

ausência de mecanismos institucionais de valorização do conhecimento e da b) 
prática científica e pedagógica dos professores; 

predomínio de currículos centrados na transmissão de conteúdos, com frágil c) 
abordagem prática e problematizadora, devido à ausência de processos formativos 
que promovam a renovação pedagógica; 

desmotivação; d) 

difícil acesso a meios de trabalho e a bens culturais.e)  
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O Ministério da Educação (MEC), coordenador da política nacional do setor, é também 
responsável por prestar assistência técnica e financeira aos sistemas de ensino para a 
consecução dos objetivos determinados por Lei, devendo elaborar um plano de formação 
de professores e de valorização do magistério, além de implementar a política de formação 
e valorização para os trabalhadores que atuam no âmbito das escolas públicas brasileiras.

No que diz respeito ao nível de formação das funções docentes na educação básica, havia em 
2006, conforme dados do Inep, a seguinte distribuição: 

do total de 1.665.341 funções docentes com formação de ensino fundamental, a) 
1.413.614 (na rede pública) e 251.727 (privada), ou ainda, 301.335 (rural) e 
1.364.006 (urbana); 

do total de 795.816 funções docentes com formação de ensino médio, 651.399 b) 
(pública) e 144.417 (privada), ou ainda, 268.035 (rural) e 527.781 (urbana); 

do total de 2.143.430 funções docentes com formação de nível superior, 1.740.335 c) 
(pública) e 403.095 (privada), ou ainda, 162.639 (rural) e 1.980.791 (urbana). 

PRINCIPAIS RESULTADOS

Redefinição da política de financiamento, consolidada pela aprovação do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), que passa a garantir investimentos da educação infantil ao ensino médio, 
representando uma significativa ampliação nos recursos complementares repassados pela União. 

A execução das ações deste Programa contribuiu para o alcance do objetivo, em 
2007, que é o de prover formação inicial e continuada aos professores e trabalhadores da 
educação básica. Pela sua importância para o alcance desse objetivo, tem-se:

capacitação de 25.772 profissionais na Educação a Distância (EaD); a) 

formação continuada de 14.798 professores da educação infantil e do ensino b) 
fundamental;

formação em serviço e certificação de 5.291 professores não-titulados dos ensinos c) 
fundamental e médio e formação em serviço e certificação de 2.877 professores 
não-titulados da educação infantil. 

DESEMPENHO DO PROGRAMA
Principais restrições e providências adotadas

O Programa apresentou uma execução física da ordem de 40% a 80% do previsto na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 2007. Das 13 ações que tiveram metas físicas previstas, a 
situação verificada foi a seguinte: três superaram em muito a previsão; três atingiram mais 
de 70% da meta prevista; uma alcançou a meta estipulada; duas não foram executadas, em 
virtude de reorientações introduzidas pelo PDE no processo de transferência voluntária. 
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Em 2007, a execução deste Programa pode ser considerada atípica em virtude da reestruturação 
nos processos de transferência voluntária dos recursos da educação básica por meio do Plano 
de Ações Articuladas (PAR) e da conseqüente reformatação da engenharia de implementação 
dos programas da Secretaria de Educação Básica para atender a uma demanda quantitativa e 
geograficamente ampliada pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

O monitoramento sobre o desempenho físico das ações é feito periodicamente por meio 
de reuniões de trabalho entre os responsáveis envolvidos na execução das ações, bem como 
entre estes e as instâncias responsáveis pelo andamento do Programa. As reuniões técnicas, 
realizadas pelas coordenações das ações junto aos parceiros institucionais, são ocasiões para 
colher impressões e sugestões a respeito da sua gestão. Foram feitas visitas in loco, para 
as ações de pesquisa e desenvolvimento da educação infantil e do ensino fundamental, 
formação em serviço e certificação em nível médio de professores não-titulados da educação 
infantil e técnico profissional de funcionários da educação básica. 

O acompanhamento físico-financeiro é feito pelos gestores por meio do SIMEC, cujo 
provimento das informações deve ser mensal. A dificuldade do sistema é que por vezes a 
compreensão clara de sua utilidade como instrumento de gestão não é compartilhada pelo 
conjunto dos gestores que tendem a considerá-lo burocrático. Conseqüentemente, e com 
freqüência, sua alimentação sofre soluções de continuidade e atrasos, que em alguns casos 
dificultam uma visão real e atualizada do andamento das ações.

O êxito alcançado pelo Programa atingiu os seus objetivos e em grande medida, tributário 
da execução das ações pelos parceiros, por meio dos recursos transferidos.

O processo decisório que impacta a execução das ações é construído de modo consensual entre 
as instâncias envolvidas de maneira que as ações executadas refletem esse procedimento.

OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A participação social se dá por intermédio das Ouvidorias, tanto da Secretaria de Educação 
Básica (SEB) quanto do FNDE. As Ouvidorias tratam as demandas e questionamentos 
encaminhando-as para os setores implicados. Além disso, as reuniões técnicas realizadas 
pelas coordenações das ações junto aos parceiros institucionais são ocasiões para coletar 
impressões e sugestões a respeito da sua gestão.

Representações do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) geram impactos positivos na 
execução do Programa na medida em que contribuem para construir consensos e melhor 
direcionar os modos de implementação.

Em razão da nova perspectiva que foi introduzida pelo PDE, inclusive com a caracterização 
de agenda prioritária para o PPA 2008-2011, houve a exclusão desse Programa de modo a 
proporcionar o alinhamento das suas ações no âmbito dos objetivos a serem implementados 
em outros programas.






