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Apresentação 
 
O Relatório Anual de Avaliação do PPA 2008-2011 tem como objetivo conferir maior 
transparência na aplicação dos recursos públicos federais, além de facilitar a 
compreensão e a prestação de contas. Assim, a análise e o debate dos seus resultados 
permitem a contínua melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade junto 
à sociedade.  
 
A sociedade e o poder público estão mais atentos à qualidade da gestão e à melhoria 
da eficiência do gasto público, assim como ao controle sobre a efetividade da ação do 
Estado. Nesse sentido, a avaliação de políticas, programas e ações tem desempenhado 
importante papel e se tornado fator imprescindível dentro do ciclo de gestão, uma vez 
que funciona como instrumento de transparência às ações de governo.  
 
A fim de cumprir o disposto no art. 19 da Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008 e no Decreto 
nº 6.601, de 10 de outubro de 2008, coube ao Ministério da Educação (MEC) realizar a 
avaliação do alcance dos Objetivos Setoriais do PPA 2008-2011, exercício 2010 – ano base 
2009, tendo em vista o conjunto de resultados dos programas sob sua responsabilidade.  
 
O documento foi consolidado a partir de informações prestadas pelas diversas unidades 
do MEC, pela Coordenação Geral de Planejamento Setorial da Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento (SPO), na qualidade de Unidade de Monitoramento e 
Avaliação (UMA), instituída pela Secretaria Executiva do MEC (SE), conforme disposto no § 
3º, art. 2º do Decreto 6.601/2008. 
 
Este relatório, portanto, apresenta os principais resultados alcançados pelos programas do 
PPA sob a gestão do MEC, incluindo os demonstrativos físicos e financeiros dos valores 
referentes às suas ações desenvolvidas no exercício de 2009, bem como o desempenho 
dos indicadores dos objetivos setoriais e dos programas.   
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Sumário Executivo:  
 
O presente sumário tem como objetivo apresentar os principais resultados da execução 
dos programas e ações sob responsabilidade do MEC. O quadro abaixo apresenta, de 
maneira agregada, as informações mais importantes da implementação da política 
setorial.   
 

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO 

Empenho Liquidado: R$ 37.380.465.734,02
Pago Estatais: R$ 0,00Autorizado (LOA + Créditos): 

R$ 45.283.131.765,00 
Total: R$ 37.380.465.734,02

Previsto não-orçamentário Realizado não orçamentário 
R$ 100.000.000,00 R$ 0,00

 

2009 Tipo Programa 
(Código/Denominação) Previsto Realizado* % 

1060 Brasil Alfabetizado e 
Educação de Jovens e Adultos 357.880.000,00 279.138.913,14 78,00

1061 Brasil Escolarizado 10.713.998.566,00 9.787.223.632,06 91,35

1062 Desenvolvimento da 
Educação Profissional e 
Tecnológica 

3.136.844.333,00 2.085.830.539,75 66,49

1073 Brasil Universitário 19.475.056.547,00 16.082.622.894,09 82,58

1374 Desenvolvimento da 
Educação Especial 142.135.765,00 57.573.200,57 40,51

1375 Desenvolvimento do Ensino 
da Pós-Graduação e da Pesquisa 
Científica 

1.437.726.441,00 1.038.311.728,27 72,22

1377 Educação para a 
Diversidade e Cidadania 139.984.501,00 37.053.525,44 26,47

Finalístico 

1448 Qualidade na Escola 2.365.210.337,00 918.446.397,18 38,83

Finalístico (total) 37.768.836.490,00 30.286.200.830,50 80,19

1067 Gestão da Política de 
Educação 185.990.955,00 75.091.472,88 40,37Apoio às 

Políticas 
Públicas e 
Áreas Especiais 

1449 Estatísticas e Avaliações 
Educacionais 444.273.638,00 274.761.778,53 61,85

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 
(total) 630.264.593,00 349.853.251,41 55,51

Total Global 38.399.101.083,00 30.636.054.081,91 79,78

*Valores Executados (liquidado) em 2009  
 
 



 
 

Índice de 
Referência (linha 

de base) 

Índice Apurado 
em 2009 

Programas Indicador 

Índice Data de 
Apuração Índice Data de 

Apuração 

Índice 
previsto 
para o 
final do 

PPA 
(2011) 

Taxa de Analfabetismo 
da População na Faixa 
Etária de 15 Anos ou 
Mais - % 

11,05 24/09/2005 9,96 09/2008 6,19 

Percentual da 
População na faixa 
Etária de 15 Anos ou 
Mais com Escolaridade 
Inferior a 4ª Série - % 

23,40 24/09/2005 20,99 09/2008 15,72 

Taxa de Analfabetismo 
da População na Faixa 
Etária de 15 anos ou 
mais na Região 
Nordeste - % 

21,90 24/09/2005 19,41 09/2008 12,28 

Taxa de Analfabetismo 
da População na Faixa 
Etária de 15 anos ou 
mais na Área Rural - % 

25,00 24/09/2005 23,51 09/2008 14,00 

1060 Brasil 
Alfabetizado e 
Educação de 
Jovens e Adultos 

Taxa de Analfabetismo 
da População na Faixa 
Etária de 15 a 29 Anos - 
% 

3,70 24/09/2005 2,82 09/2008 2,09 

Taxa de freqüência à 
escola da população 
na faixa etária de 0 a 3 
anos - % 

13,00 24/09/2005 0,00  54,40 

Taxa de frequência 
líquida à Pré-escola da 
população na faixa 
etária de 4 a 6 anos - % 

62,90 24/09/2005 0,00  87,50 

Taxa de freqüência 
líquida ao Ensino 
Fundamental da 
população na faixa 
etária de 7 a 14 anos - % 

94,40 24/09/2005 0,00  97,50 

1061 Brasil 
Escolarizado 

Taxa de freqüência 
bruta ao Ensino Médio - 
% 

80,70 24/09/2005 0,00  91,90 
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Taxa de freqüência 
líquida ao Ensino Médio 
da população na faixa 
etária de 15 a 17 anos - 
% 

45,30 24/09/2005 0,00  52,80 

Número-Índice de 
Matrículas Iniciais na 
Educação Profissional 
de Nível Técnico - Índice 
numérico 

100,00 26/03/2006 131,00 12/2009 224,64 1062 
Desenvolvimento da 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica 

Número-Índice de 
Matrículas Iniciais na 
Educação Profissional 
de Nível Tecnológico - 
Índice numérico 

100,00 26/03/2006 168,90 12/2009 224,64 

Taxa de Docentes (em 
Exercício) com 
Doutorado Atuando nas 
Instituições Federais de 
Educação Superior - 
Graduação Presencial - 
% 

44,26 31/12/2006 49,54 12/2009 56,90 

Taxa de Docentes (em 
Exercício) com Mestrado
Atuando nas Instituições 
Federais de Educação 
Superior - Graduação - 
% 

26,32 31/12/2006 25,92 12/2009 20,36 

Taxa de Docentes (em 
Exercício) com 
Graduação Atuando 
nas Instituições Federais 
de Educação Superior - 
Graduação Presencial - 
% 

29,40 31/12/2006 24,45 12/2009 22,74 

Coeficiente de Alunos 
por Docentes em 
Exercício na Educação 
Superior - Unidade 

15,22 31/12/2006 15,80 12/2009 16,34 

Taxa de Matrículas de 
Alunos em Cursos de 
Graduação Presenciais 
no Turno Noturno - % 

60,13 31/12/2006 62,59 12/2009 64,09 

1073 Brasil 
Universitário 

Taxa de Matrícula de 
Alunos em Instituições 
Federais de Educação 
Superior - Graduação 
Presencial - no Turno 
Noturno - % 

25,38 31/12/2006 25,90 12/2009 40,09 

1374 
Desenvolvimento da 
Educação Especial 

Taxa de Prevalência da 
Educação Inclusiva nos 
Municípios Brasileiros - % 

57,00 26/03/2006 72,60 04/2010 72,00 
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Taxa de Qualificação 
Docente para 
Atendimento de Alunos 
com Necessidades 
Educacionais Especiais 
na Educação Básica - % 

2,10 26/03/2006 3,70 04/2010 5,50 

Taxa de Matrícula de 
Alunos com 
Necessidades 
Educacionais Especiais 
em Classes Comuns de 
Escolas Regulares na 
Educação Básica - % 

46,40 26/03/2006 56,00 04/2010 68,00 

Taxa de Escolas Públicas 
da Educação Básica 
com Acessibilidade 
Física - % 

12,80 26/03/2006 14,60 04/2010 25,00 

Taxa de Municípios com 
Matrícula na Educação 
Especial - % 

89,00 26/03/2006 97,30 04/2010 97,00 

Índice de Acesso à 
Educação Básica - % 39,00 26/03/2006 27,00 04/2010 97,00 

Índice de Matrícula de 
Alunos com 
Necessidades 
Educacionais Especiais 
na Rede Pública de 
Ensino - % 

59,70 26/03/2006 64,60 04/2010 100,00 

Índice de Atendimento 
Educacional 
Especializado - Índice 
numérico 

100,00 20/03/2006 97,65 04/2010 160,00 

Índice de Mestres 
Titulados no País - 
1/100.000 

16,46 31/12/2006 20,93 03/2010 20,44 

Índice de Doutores 
Titulados no País - 
1/100.000 

4,81 31/12/2006 6,19 03/2010 6,28 

1375 
Desenvolvimento do 
Ensino da Pós-
Graduação e da 
Pesquisa Científica Índice de Qualidade da 

Pós-Graduação 
Nacional - nota 

4,21 31/12/2006 4,21 04/2010 4,38 

Índice de Igualdade das 
Ações Educativas 
Complementares - 
Índice numérico 

0,78 01/12/2006 0,65 09/2008 0,90 
1377 Educação 
para a Diversidade 
e Cidadania 

Índice de Igualdade da 
Educação do Campo - 
Índice numérico 

0,65 01/12/2006 0,60 09/2008 0,77 
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Índice de Igualdade da 
Educação Escolar 
Indígena - Índice 
numérico 

0,53 01/12/2006 0,50 05/2008 0,51 

Índice de Igualdade das 
Diversidades Étnico-
Raciais - Índice 
numérico 

0,84 01/12/2006 0,86 09/2008 0,93 

Índice de Igualdade de 
Gênero - Índice 
numérico 

0,97 01/12/2006 0,95 09/2008 1,00 

Índice de Adequação 
de Escolaridade da 
População na Faixa 
Etária de 11 a 18 anos - 
número índice 

0,85 29/03/2006 0,81 09/2008 0,93 

Número Médio de Séries 
Concluídas da 
População na Faixa 
Etária de 10 a 14 anos - 
Unidade 

4,43 29/03/2006 4,10 09/2008 5,40 

Número médio de séries 
concluídas da 
população na faixa 
etária de 18 a 35 anos - 
Unidade 

8,30 29/03/2006 8,90 09/2008 9,10 

Taxa de docentes com 
nível superior atuando 
na Educação Infantil - % 

42,90 29/03/2006 48,90 05/2009 70,00 

Taxa de docentes com 
nível superior atuando 
no Ensino Fundamental - 
% 

71,80 29/03/2006 73,10 05/2009 85,80 

1448 Qualidade na 
Escola 

Taxa de docentes com 
nível superior atuando 
no Ensino Médio - % 

95,40 31/12/2006 91,90 05/2009 100,00 

Fonte: SigPlan 
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Objetivos Setoriais: Principais Resultados  
 
A Educação é o meio mais eficaz de combate às desigualdades sociais e regionais e de 
promoção do desenvolvimento e do crescimento econômico. Nesse contexto, o Plano 
Plurianual (PPA) 2008-2011 definiu “Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de 
Qualidade” como política de governo.  Dessa forma, as iniciativas de políticas públicas 
educacionais, que regulam a oferta do acesso e a obrigatoriedade de educação 
pública para a faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, constituem 
ações estratégicas na responsabilização do Estado no processo de democratização de 
oportunidades.  
 
O financiamento adequado das políticas educacionais se traduz em um alicerce para o 
alcance das metas contidas em planos nacionais, como o Plano Nacional de Educação 
(PNE) e o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDE).  Nesse sentido, o 
Governo Federal, por meio do MEC, vem registrando nos últimos anos avanços 
significativos na área educacional. O aumento dos investimentos, especialmente a partir 
de 2005, tem sido direcionado a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino para o 
desenvolvimento de ações que promovam a inclusão social e valorizem a diversidade, 
com vistas à garantia das condições de oferta de educação com qualidade a toda 
população.  
 
Como referencial para as políticas educacionais, o MEC coordena, desde 2007, o Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE), mediante a implantação de políticas baseadas 
nos princípios da educação sistêmica e impulsionadora do desenvolvimento do 
patrimônio educativo, com ordenação territorial, objetivando responder ao desafio de 
reduzir desigualdades sociais e regionais; rompendo assim, com uma visão fragmentada 
da educação, que perdurou no País por muito tempo. Consiste num conjunto de ações 
estruturadas e articuladas que envolve 4 eixos norteadores: Educação Básica; 
Alfabetização, Educação Continuada e Diversidade; Ensino Profissional e Tecnológico e  
Educação Superior.  
 
Como desdobramento do PDE, merece destaque o Plano de Ações Articuladas (PAR), 
que tem como referência o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 
indicador sintético de qualidade educacional, utilizado para identificar as redes e as 
escolas públicas mais frágeis a partir de critérios objetivos, permitindo que o MEC possa 
oferecer apoio técnico ou financeiro aos municípios com índices insuficientes de 
qualidade de ensino. Esse apoio se dá a partir da adesão ao Compromisso Todos pela 
Educação e da elaboração do PAR, a partir de um diagnóstico da situação educacional 
local. 
 
Com a implantação do PDE, observam-se avanços decorrentes do aperfeiçoamento na 
aplicação de recursos federais nas três esferas de governo, contemplando ações de 
gestão educacional e de infraestrutura nas escolas; de construção de creches, escolas, 
laboratórios e bibliotecas; extensão da merenda para o ensino médio; melhorias no 
transporte de estudantes; formação de professores; reestruturação e expansão das 
universidades federais; expansão da rede federal de educação profissional e 
tecnológica, entre outras. 
 
Mudanças estruturais vêm ocorrendo no âmbito da Educação com a alteração de 
diversos dispositivos legais, entre eles: a obrigatoriedade do ensino dos quatro aos 17 anos; 
o fim da Desvinculação de Receitas da União (DRU), que retirava do orçamento do MEC 

 10



cerca de R$ 10 bilhões ao ano; o estabelecimento da aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB); o piso salarial nacional do 
magistério, que deve ser totalmente integralizado em 2010 e observado por todos os 
estados e municípios; a repartição e abrangência do salário-educação, que passa a 
financiar toda a educação básica; a ampliação do ensino fundamental para nove anos, 
além da extensão dos programas complementares do livro didático.  
 
No PPA, cada programa finalístico deve conter um ou mais indicadores, que têm como 
função medir o desempenho do programa. Ainda que os indicadores educacionais sejam 
caracterizados pela lenta mobilidade, informações fornecidas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), MEC e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), baseadas em dados de 2007 e, em alguns casos, de 
2008, denotam uma tendência de melhoria na maioria desses indicadores, principalmente 
os relacionados às condições de funcionamento das escolas; ao acesso e permanência 
dos estudantes na alfabetização básica, profissional e superior; ao desempenho e 
qualidade do sistema e ao Ideb, calculado a partir de dois componentes: taxa de 
rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados.  
 
No mesmo sentido, os objetivos setoriais, que compõem as políticas públicas associadas 
às competências de cada pasta ministerial, devem ser mensurados por intermédio de 
indicadores de efetividade. Tal avaliação possibilita a identificação de elementos e 
aspectos para aperfeiçoamento contínuo dos processos que sustem o conjunto de 
programas implementados sob a responsabilidade de cada órgão setorial.  
 
Para viabilizar a avaliação das suas políticas públicas e de seus respectivos programas e 
com o objetivo de responder ao desafio de melhorar o desempenho da educação 
brasileira, o MEC, a partir da orientação estratégica do governo, definiu 7 (sete) objetivos 
setoriais referenciados nos programas finalísticos do PPA 2008-2011, cujos principais 
resultados no ano de 2009 são apresentados a seguir. Devido a sua importância, o 
Programa 1449 – Programa Estatísticas e Avaliações Educacionais -, apesar de não ser 
finalístico, foi considerado na avaliação realizada pela Unidade de Monitoramente e 
Avaliação (UMA), pois realiza avaliações a fim de subsidiar a formulação e 
implementação de políticas públicas para área educacional. 
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1) Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com os 
demais níveis e modalidades de ensino: Com relação a esse objetivo setorial, em 2009, os 
principais programas e ações obtiveram os seguintes resultados: 

 
 
Objetivo Setorial: Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com 
os demais níveis e modalidades de ensino 
 
 
Objetivo de Governo Vinculado: Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao 
conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade 
 

Índice de Referência 
Indicador(es) do Objetivo 

Setorial/Unidade de medida Índice Data de Apuração 

 
Meta para 

2011 
 

 
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação 
Profissional de Nível Técnico / índice numérico 

100,00 26/03/2006 224,64 

 
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação 
Profissional de Nível Tecnológico / índice numérico 

100,00 26/03/2006 224,64 

   Fonte: SigPlan 

 
 
I – Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica (1062): tem como 
objetivo ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e 
tecnológico, com melhoria da qualidade. A Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia instituíram-se a partir da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Em 2009, 
foram matriculados 991.113 alunos no ensino médio integrado, na educação profissional, 
e na educação profissional de nível técnico concomitante e subseqüente. Os 
investimentos foram da ordem de R$ 2,9 bilhões. 

 
 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA 

 

1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2005 2006 2007 2008 2009 

1513 Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação 
Profissional de Nível Técnico  n/d 100,00  n/d 115,55  n/d 

1804 Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação 
Profissional de Nível Tecnológico  n/d 100,00  n/d 124,80  n/d 

Empenho Execução Orçamentária do Programa (R$ milhões) 1.024,70 1.242,85 1.471,61 2.027,29 2.812,73 
  Fonte: SIGPlan/Inep/Siafi 
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 Fonte: CGP/SPO/MEC 
 
 
Dentre as ações do Programa, as que merecem destaque são:  
 
a) Expansão da Rede Federal (1H10): em 2009, deu-se continuidade ao Plano de 
Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, mediante a 
aplicação de recursos financeiros, na ordem de R$ 328 milhões, para beneficiar 236 
unidades em funcionamento, sendo 140 preexistentes e 96 novas. Possibilitou, ainda, a 
conclusão de obras ou aquisição de equipamentos para 100 novas escolas com previsão 
de funcionamento em 2010.  
 
b) Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (8650): a 
iniciativa de criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia permitiu, 
no ano de 2009, o reordenamento das instituições de educação profissional e 
tecnológica federais. Isso foi possível devido à transformação ou integração de 68 
autarquias, antigas escolas técnicas e agrotécnicas e Cefets em campus, juntamente 
com suas 34 unidades de ensino descentralizadas e mais 8 (oito) escolas vinculadas às 
universidades federais, que assumiram um modelo moderno de gestão, agregando-se aos 
38 institutos federais, criados nas 27 unidades federativas. Essa ação empenhou o 
montante de R$152 milhões, possibilitando o atendimento a 237 unidades, o que 
corresponde a 90% da meta prevista para o período.  
 
c) Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (6380): com o objetivo de 
promover a modernização e atualização das instituições de ensino da Educação 
Profissional, incluindo as instituições que ofertam educação profissional do campo, em 
2009 foram atendidas 236 instituições, distribuídas entre as unidades federativas. Foram 
empenhados nessa ação R$ 114 milhões.  
 
d) Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional 
(20AW): tem como finalidade implementar e manter o Sistema de Informações da 
Educação Profissional (Siep), visando garantir a uniformidade no tratamento das 
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informações da educação profissional. Dentro dessa ação estão sendo implementados os 
projetos, descritos a seguir, nos quais foram investidos recursos da ordem de R$ 2,8 milhões.  
- Sistema de Informações da Educação Profissional (Siep); 
- Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA–EPT); 
- Portal da Biblioteca Digital (BD); 
- Portal da Educação Profissional e Tecnológica; e 
- Portal da Educação Profissional e Tecnológica Virtual (EPT virtual). 
 
e) Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e 
Tecnológica (8652): objetiva a modernização e a expansão de vagas nas redes públicas 
estadual e municipal de educação profissional e tecnológica, em consonância com a 
iniciativa “Brasil Profissionalizado”, mediante o repasse de recursos para o investimento 
nas escolas técnicas. A ação possibilitou, ainda, o atendimento aos projetos de 
ampliação e construção de escolas; e capacitação de docentes e gestores em 23 
unidades federativas. Os convênios assinados totalizaram o montante de R$ 226 milhões, 
beneficiando 252.249 alunos e 1.214 escolas na forma de assistência técnica.  
 
f) Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC: 
implementado em 2009, o SISTEC tem o intuito de reunir e disponibilizar à sociedade 
informações sobre cursos técnicos de nível médio e cursos de qualificação profissional. 
Atualmente contabiliza 2.768.392 matrículas, sendo 488.511 de ingressantes em cursos 
técnicos e 2.279.881 ingressantes em cursos de qualificação profissional.  
 
 
2) Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da Educação Básica: 
 
 
Objetivo Setorial: Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da Educação Básica 
 
 
Objetivo de Governo Vinculado: Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao 
conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade 
 

Índice de Referência Indicador(es) do 
Objetivo 

Setorial/Unidade de 
medida

Índice Data de Apuração 
Meta para 2011 

Ideb / índice numérico 3,80 24/04/2007 
4,60 

 
Fonte: SigPlan 

 
 
I - Programa Brasil Escolarizado (1061): é considerado um dos programas estruturantes 
que compõe a política educacional, desenvolvendo papel fundamental como 
instrumento de efetivação de um conjunto de ações, que vão desde o financiamento da 
alimentação escolar, até o apoio a reestruturação da rede física pública. Tem como 
objetivo contribuir para a universalização da Educação Básica, assegurando eqüidade 
nas condições de acesso e permanência dos alunos. 
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EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1061 - BRASIL ESCOLARIZADO 
 

1061 BRASIL ESCOLARIZADO 2005 2006 2007 2008 2009 

2925 Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa 
Etária de 0 a 3 anos 13,00  n/d  n/d 17,10  n/d 

2990 Taxa de Frequência Bruta no Ensino Médio 80,70  n/d  n/d 83,60  n/d 

2988 Taxa de Frequência Líquida no Ensino Fundamental da 
População na Faixa Etária 7 a 14 anos 94,40  n/d  n/d 94,60  n/d 

2991 Taxa de Frequência Líquida no Ensino Médio da 
População na Faixa Etária de 15 a 17 anos 45,30  n/d  n/d 48,00  n/d 

2926 Taxa de Frequência Líquida na Pré-Escola da População 
na Faixa Etária de 4 a 6 anos 62,90  n/d  n/d 77,60  n/d 

Empenho Execução Orçamentária do Programa (R$ milhões) 1.653,07 2.705,51 3.693,25 7.465,42 10.309,54 
Fonte: SIGPlan/IBGE/Siafi 
 
 

 
 Fonte: CGP/SPO/MEC 
 
 
 
Para atingir os objetivos do Programa, várias ações são executadas, dentre as quais, 
destacam-se:  
 
a) Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb (0E36): tem o 
objetivo primordial de melhorar a qualidade do ensino, beneficiando maior quantidade 
de alunos em território nacional, por meio da redistribuição de recursos previstos 
constitucionalmente. Essa ação assegura a participação da União, a título de 
complementação, na composição do Fundeb dos estados que apresentam valor per 
capita aluno/ano abaixo do valor mínimo nacional. Em 2009, foram destinados R$ 5,1 
bilhões aos Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco e Piauí, beneficiando um total de 16,5 milhões de alunos, que constituem 
parte dos 45,3 milhões de alunos da educação básica contemplados com os recursos do 
Fundeb. Os recursos financeiros que compõem o Fundo alcançaram o montante de 
aproximadamente R$ 67,1 bilhões, em 2009.  
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b) Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica – PNAE (8744): o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) garante, por meio da transferência de recursos 
financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda educação básica matriculados em 
escolas públicas e filantrópicas, incluindo educação de jovens e adultos, escolas 
indígenas e as localizadas em áreas remanescentes de Quilombolas. É considerado o 
maior projeto de alimentação escolar do mundo, beneficiando 62,5 milhões de alunos só 
em 2009, por meio do repasse de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e 
municípios, da ordem de R$ 2 bilhões. 
 
c) Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica (0515): tem por finalidade prestar 
assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas de educação básica, 
das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, e às escolas privadas de educação 
especial, mantidas por entidades privadas sem fins lucrativos. A iniciativa objetiva a 
melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas, incluindo manutenção e 
conservação, e o reforço da autogestão escolar no plano financeiro, administrativo e 
didático; aquisição de equipamento, de material didático-pedagógico e de consumo; e 
capacitação/aperfeiçoamento de profissionais da educação. Foram beneficiadas 134 
mil escolas com investimentos de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Destaca-se que, em 
2009, foi acrescida parcela extra de 50% nas transferências de recursos do PDDE a todas 
as escolas públicas rurais da educação básica e às escolas públicas urbanas do ensino 
fundamental que cumpriram as execuções intermediárias do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb). Aproximadamente 26 mil escolas cumpriram essas 
execuções.  
 
d) Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental – PNLD (4046): o 
Programa Nacional do Livro Didático provê de livros e materiais didáticos e de referência 
de qualidade os alunos e professores do ensino fundamental das redes federal, estadual, 
municipal e distrital. Em 2009, colaborou com a aquisição de 110 milhões de livros para 
beneficiar alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das redes públicas de ensino. 
Foram adquiridas, também, obras complementares para serem distribuídas às turmas do 
1º e 2º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino, totalizando 6,6 milhões de 
livros para o PNLD, fazendo com que a meta física ficasse 10,2% acima do previsto. Um 
total de 134,8 mil escolas e cerca de 29 milhões de alunos foram beneficiados com 
investimentos de R$ 591,4 milhões. 
 
e) Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio – PNLEM (6322): o 
Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio provê de livros e materiais 
didáticos e de referência de qualidade os alunos e professores do ensino médio das redes 
federal, estadual, municipal e distrital. Nos últimos anos a ação se consolidou por meio da 
ampliação de títulos e disciplinas, universalização do direito ao livro e expansão de seu 
público. Em 2009, foram adquiridos 11,2 milhões de livros didáticos, sendo 11,2 milhões 
para atender, em 2010, os alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio e 941,4 mil livros para 
complementar a aquisição de 2009 e atender às turmas de ensino médio integrado, do 
magistério e atendimento a outras demandas especiais. Os recursos totalizaram R$ 137,6 
milhões.  
 
f) Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica (4045): tem como 
objetivo a democratização do acesso às fontes de informação, o fomento à leitura e à 
formação de alunos e professores leitores, bem como o apoio à atualização e ao 
desenvolvimento profissional do professor, mediante o Programa Nacional Biblioteca da 
Escola (PNBE).  
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O PNBE distribui acervos de obras literárias, de pesquisa e de referência e outros materiais 
relativos ao currículo nas áreas de conhecimento da educação básica. Em 2009, foram 
adquiridos 7,3 milhões de exemplares de livros, sendo 204,2 mil exemplares do Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa para todas as escolas públicas do ensino fundamental 
e médio; 247,1 mil títulos de orientação pedagógica para o PNBE–Especial; 799,6 mil 
exemplares de livros para atender a 47 títulos do PNBE-2009; e 6 milhões de livros para 
atender ao PNBE-2010. A ação contribuiu para a diversificação de materiais didáticos e 
permanência dos alunos na escola, com investimentos de R$ 57,9 milhões. 
 
g) Formação Inicial e Continuada à Distância (8429): é voltada para a capacitação e 
formação inicial e continuada, à distância e semipresencial, de professores de escolas da 
educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, e de profissionais para 
atuarem no ensino médio integrado, na gestão pública e em áreas específicas por meio 
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Atualmente são 88 instituições integrantes 
do Sistema UAB, 720 pólos de apoio presencial, abrangendo 3.500 municípios e cerca de 
129.474 mil vagas disponibilizadas. Para atender plenamente as ações da UAB o produto 
da ação foi reformulado, passando de “profissional capacitado” para “alunos 
matriculados”. Foram utilizados R$ 255,1 milhões para a execução da ação. 
 
h) Transporte Escolar na Educação Básica: há duas iniciativas voltadas ao transporte de 
estudantes: Caminho da Escola (0E53), inserido no Programa Qualidade na Escola (1448) e 
Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica - PNATE (0969), que pertence ao 
Programa Brasil Escolarizado (1061). Ambos visam ao atendimento de alunos moradores 
da zona rural. 
O Caminho da Escola consiste na concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), de linha de crédito especial para aquisição, pelos estados e 
municípios, de ônibus e microônibus zero quilômetro e de embarcações novas, com o 
objetivo de renovar frota de veículos escolares e garantir segurança e qualidade ao 
transporte dos estudantes contribuindo para redução da evasão escolar. Portanto, 
ampliando o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na 
Educação Básica da zona rural das redes estaduais e municipais.  
 

Ônibus adquiridos pelo Programa Caminho da Escola
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      Fonte: FNDE/MEC 

Com relação ao PNATE, esse Programa tem como objetivo garantir o acesso e a 
permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público, 
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por meio de transferência automática, sem necessidade de convênio ou outro 
instrumento congênere, de recursos financeiros para custear despesas com a 
manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipal, estadual ou distrital; 
bem como para contratação dos serviços terceirizados de transporte. Em 2009, foram 
atendidos 4.962 municípios com recursos da ordem de R$ 421,7 milhões, o que beneficiou 
cerca de 5 milhões de alunos. 
 
 
II - Programa Qualidade na Escola (1448): objetiva expandir e melhorar a qualidade da 
educação básica. Seu público são os alunos e professores da educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. Vem suprir a necessidade de adoção de ações 
especialmente focalizadas e específicas para superação de problemas relacionados à 
evasão, ao abandono e à defasagem escolar na educação básica. 
 
 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1448 – QUALIDADE NA ESCOLA 

 
1448 QUALIDADE NA ESCOLA 2005 2006 2007 2008 2009 

2993 Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 
11 a  18 anos 0,79 0,85 0,80 0,80  n/d 

2994 Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 
10 a 14 anos  n/d 4,43 4,10 4,10  n/d 

2995 Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 
18 a 35 anos  n/d 8,30 8,80 8,80  n/d 

2996 Taxa de Docentes com Nível Superior atuando na Educação Infantil  n/d 42,90  n/d 47,22 48,90 

2997 Taxa de Docentes com Nível Superior atuando no Ensino Fundamental  n/d 71,80  n/d 71,40 73,10 

2998 Taxa de Docentes com Nível Superior atuando no Ensino Médio  n/d 95,40  n/d 92,00 91,90 

Empenho Execução Orçamentária do Programa (R$ milhões) n/d n/d n/d 1.334,80 1.674,23 
Fonte: SIGPlan/Inep/Siafi 

 
 

  Fonte: CGP/SPO/MEC 
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As ações que se destacaram foram:  
 
a) Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica (0509): dada sua característica 
peculiar, propicia a execução de múltiplas iniciativas, além de ser fundamental para a 
efetivação das demandas oriundas dos Planos de Ações Articuladas (PAR). Apóia projetos 
que visam contribuir para o desenvolvimento e melhoria qualitativa do processo 
educacional em todas as etapas da educação básica. Isso ocorre por meio do 
financiamento de iniciativas do MEC, estabelecidas com as instituições públicas de todas 
as esferas de governo, quando couber e quando estabelecidas as prioridades. Em 2009, 
foram financiados projetos de construção de escolas nas regiões Norte e Nordeste; 
adquiridos mobiliários e equipamentos de escola, material didático e pedagógico; 
capacitados professores e profissionais da educação; além de apoiados eventos 
educacionais e de monitoramento e avaliação.   
 
b) Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da 
Educação Básica (6333): objetiva ampliar a oferta de capacitação, formação inicial e 
continuada, na modalidade presencial, de professores e profissionais da educação 
básica, que atuam nas escolas públicas da educação infantil, do ensino fundamental e 
do ensino médio, contemplando um conjunto amplo de iniciativas, entre as quais:  
 
- Programa Gestão da Aprendizagem Escolar - Gestar II: oferta formação continuada a 
professores dos ano/series finais do ensino fundamental nas áreas de língua portuguesa e 
matemática. Em 2009, foram atendidos 121.340 cursistas, em 1.585 municípios e em 25 
unidades federadas. 
 
- Projeto de Mobilização pela Qualidade da Educação – Pró-Letramento: é um programa 
de formação continuada de professores das séries iniciais do ensino fundamental, para 
melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática. Em 2009, foram 
atendidos cerca de 172.941 cursistas.  
 
- Rede Nacional de Formação Continuada de Professores: tem como público-alvo 
prioritário professores de educação básica, diretores de escola, equipe gestora e 
dirigentes dos sistemas públicos de educação. O Programa se desenvolve por meio da 
parceria com 19 universidades. Em 2009, o atendimento foi realizado a partir das 
demandas dos estados e dos municípios, estabelecidas no PAR; totalizando um efetivo de 
34.610 profissionais, nas áreas de alfabetização e linguagem, educação matemática e 
científica; ensino de ciências humanas e sociais; artes e educação física; e gestão e 
avaliação da educação. 
 
c) Disseminação de Tecnologias Educacionais (8602): tem como finalidade disseminar 
tecnologias educacionais inovadoras para utilização por escolas e sistemas de ensino da 
educação básica pública, visando promover o atendimento educacional de qualidade. 
É implementada por meio das seguintes iniciativas: 
- Distribuição de Tecnologias Educacionais voltadas à regularização da defasagem 
idade-série/correção de fluxo. Em 2009, foram beneficiados 833.315 alunos em 1.179 
municípios;  
- Promoção de Feiras e Eventos Científicos que busca elevar a qualidade dos ensinos 
fundamental e médio; e identificar e estimular jovens a seguir carreiras científico-
tecnológicas. Para tanto, o MEC fomenta a realização de Olimpíadas e feiras de ciência, 
física, química, biologia, astronomia e outras. Em 2009, as feiras de ciência e tecnologia 
movimentaram cerca de 300 mil alunos e professores das redes públicas de ensino e mais 
de 1 milhão de visitantes, proporcionando a exposição de 500 trabalhos.  
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d) Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica (09CW): tem como 
finalidade conceder apoio, mediante a transferência de recursos financeiros para 
construções, ampliações, reformas, adequações e adaptações de unidades de 
educação infantil padronizadas, assegurando condições apropriadas de infraestrutura e 
funcionamento aos estabelecimentos de educação básica pública. Em 2009, foram 
atendidas 1.036 escolas, o que equivale a 94% da meta estabelecida, com recursos da 
ordem de R$ 547 milhões.  
 
e) Proinfância: objetiva prestar assistência financeira, em caráter suplementar, ao Distrito 
Federal e aos municípios que efetuaram o Termo de Adesão ao Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação e elaboraram o Plano de Ações Articuladas (PAR). Os 
recursos destinam-se à construção e à aquisição de equipamentos e mobiliário para 
creches e pré-escolas públicas. Em 2009, o Proinfância superou a meta que previa 
financiar a edificação de 500 unidades, ao firmar 650 convênios com municípios para 
construção de 700 unidades. Também em 2009, foram repassados recursos para equipar 
as escolas em fase final de construção. Foram 214 convênios para a compra de móveis e 
equipamentos, como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões e bebedouros. 
 
III - Programa Estatísticas e Avaliações Educacionais (1449): por abranger o 
desenvolvimento de sistemas estatísticos e avaliações exclusivas, produz informações aos 
gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, sobre o sistema de educação 
brasileiro a partir das avaliações de desempenho, dos exames de certificação e da 
produção de indicadores quantitativos e qualitativos, de forma a subsidiar a formulação e 
implementação de políticas públicas para a área educacional.  
 
É executado mediante diversas ações, dentre as quais se destacaram: 
 
a) Censo Escolar da Educação Básica (4014): objetiva, por meio da realização do Censo 
Escolar em todo o país, a coleta de dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções 
docentes, movimento e rendimento escolar. Trata-se do principal instrumento de coleta 
de informações da educação básica; abrange as suas diferentes etapas e modalidades. 
Com o fim de melhorar a qualidade da informação colhida pelo Censo Escolar, em 2007, 
foi criado o Educacenso, que é um sistema informatizado, fundamentado não apenas na 
quantidade de matrículas, mas, também, nos dados individualizados de cada estudante, 
professor, turma e escola do País, tanto da rede pública quanto da rede privada, 
evitando a duplicidade de cadastro de alunos e docentes. No ano de 2009, o Censo 
Escolar incluiu quesitos sobre jornada ampliada e educação em tempo integral. Foram 
contabilizados no Brasil, 52.580.452 estudantes na educação básica, que compreende a 
educação infantil (creche e pré-escola), o ensino fundamental (1º a 9º ano ou 1ª a 8ª 
série), o ensino médio, a educação profissional, a educação especial e a educação de 
jovens e adultos (nas etapas ensino fundamental e ensino médio). Do total de 197.468 
escolas, aproximadamente, 86% de matrículas e 82% de escolas pertencem à rede 
pública de ensino. Em 2009, a ação executou R$ 9,5 milhões. 
 
b) Avaliação da Educação Básica (4022): com relação a essa ação, em 2009, foi 
realizada a 3ª edição da Prova Brasil, que é uma avaliação para diagnóstico, em larga 
escala, desenvolvida pelo Inep. Tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 
oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 
questionários socioeconômicos. É aplicada aos alunos de 4ª e 8ª séries (5º e 9º ano) do 
ensino fundamental. Houve a participação de aproximadamente 6 milhões de alunos de 
4ª e 8ª séries do ensino fundamental e de 60 mil escolas públicas urbanas e rurais com 
mais de 20 alunos. Foram envolvidos recursos da ordem de R$ 51,5 milhões.  
 

 20



c) Avaliações Internacionais de Alunos (6291): nessa ação destacou-se a realização da 
edição 2009 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), do qual 
participaram, aproximadamente, 35 mil alunos de 990 escolas públicas e privadas das 
áreas rural e urbana, de 587 municípios, em todas as unidades da federação. Destaca-se 
ainda, a divulgação dos resultados do Segundo Estudo Regional Comparativo e 
Explicativo (Serce), que avalia o desempenho dos estudantes da 3ª e 6ª séries do ensino 
fundamental nas disciplinas de matemática, linguagem (leitura e escrita) e ciências, na 
América Latina e no Caribe. Trata-se de um projeto do Laboratório Latino-Americano de 
Avaliação da Qualidade da Educação (LLECE) sob a coordenação do escritório regional 
da UNESCO para América Latina e Caribe, com colaboração do MEC. 
 
d) Exames Nacionais de Habilidades e Competências (4017): no âmbito dessa ação foi 
realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com o objetivo de democratizar as 
oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior; possibilitar a mobilidade 
acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. Em 2009, o MEC 
apresentou uma proposta de reformulação do Enem e de sua utilização como forma de 
seleção unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais. Foram mais 
de 4 milhões de alunos inscritos no Enem em 2009. 
 
 

Número de Inscritos no ENEM - Total Brasil
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          Fonte: ENEM / Inep 
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3) Formar recursos humanos altamente capacitados e fortalecer as bases científicas, 
tecnológicas e de inovação do País, com ênfase na redução dos desequilíbrios regionais: 
 

 
Objetivo Setorial: Formar recursos humanos altamente capacitados e fortalecer as bases 
científicas, tecnológicas e de inovação do país, com ênfase na redução dos desequilíbrios regionais 
 
 
Objetivo de Governo Vinculado: Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao 
conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade 
 

Índice de Referência Indicador(es) do 
Objetivo 

Setorial/Unidade de 
medida  

Índice Data de Apuração 
Meta para 2011 

 
Índice de Doutores Titulados 
no País / 1/100.000 

 

 
4,81 

 

 
31/12/2006 

 

 
6,28 

 
 
Índice de Mestres Titulados no 
País / 1/100.000 

 

 
16,46 

 

 
31/12/2006 

 

 
20,44 

 
 
Índice de Qualidade da Pós-
Graduação Nacional / nota 
 

 
4,21 

 

 
31/12/2006 

 

 
4,38 

  Fonte: SigPlan 

 
 
I - Programa Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica 
(1375): tem por 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; além de atuar na formação inicial e na 
qualificação de docentes para a educação básica. Suas ações permitiram que o Sistema 
Nacional de Pós-Graduação (SNPG) titulasse mais de 11 mil doutores e 35 mil mestres, 
contribuindo assim para uma maior oferta de recursos humanos altamente qualificados e, 
consequentemente, alavancar o desenvolvimento nacional no médio e longo prazo. 
 
 
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1375 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA 
PESQUISA CIENTÍFICA 

 

1375 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-
GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA 2005 2006 2007 2008 2009 

2137 Índice de Doutores Titulados no País 4,79 4,81 5,10 5,65 n/d 
2135 Índice de Mestres Titulados no País 15,14 16,46 17,50 17,59 n/d 
2139 Índice de Qualidade da Pós-Graduação Nacional 4,27 4,21 4,10 4,10 n/d 

Empenho Execução Orçamentária do Programa (R$ milhões) 659,27 752,64 802,88 1.038,92 1.286,29 
Fonte: SIGPlan/Capes/Siafi 
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  Fonte: CGP/SPO/MEC 
 

 
Em 2009, destacaram-se as seguintes ações: 
 
a) Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País (0487): tem como beneficiários 
os alunos matriculados em programas de pós-graduação avaliados e recomendados 
pelo MEC, bem como recém-doutores que passaram a integrar tais programas. Foram 
concedidas 24.401 bolsas de mestrado, 14.724 bolsas de doutorado e 841 bolsas de pós-
doutorado. Desse total, 4.233 bolsas foram destinadas para o novo Programa “Bolsas para 
Todos”,  beneficiando os alunos dos cursos de pós-graduação das regiões Norte, Centro-
Oeste, Nordeste e Sul. Além das atividades regulares de fomento, ressaltam-se como 
marcos inovadores, as diversas ações indutivas para suporte ao desenvolvimento de 
projetos com formação de recursos humanos em áreas consideradas estratégicas para o 
País: TV Digital, Defesa Nacional, Engenharias, Saúde, Cultura, Administração, Ciências do 
Mar, Nanobiotecnologia e Comércio Exterior.  
 
b) Acesso à Informação Científica e Tecnológica - Portal de Periódicos (2317): beneficia 
311 instituições públicas e privadas, entre universidades, centros de pesquisa e órgãos de 
governo e disponibiliza mais de 21 mil periódicos em textos completos e 130 bases 
referenciais ou de resumos e 09 bases de patentes. No ano de 2009 o Portal de Periódicos 
contabilizou 65 milhões de acessos, o que equivale a mais 178 mil acessos diários.  
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                       Fonte: Coordenação Geral de Portal de Períodicos (CGPP)/Capes 
 

 
c) Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior (0935): visa promover a 
formação de pessoal de alto nível e a cooperação internacional, no âmbito acadêmico, 
científico e tecnológico, entre o Brasil e outros países, proporcionando aos estudantes, 
professores, pesquisadores e especialistas, o suporte financeiro destinado a estágios ou 
estudos no exterior. Em 2009, foram concedidas 1.357 novas bolsas de estudos referentes 
aos programas de bolsas no exterior, os quais apóiam demandas individuais e de projetos 
de pesquisa integrantes de programas nacionais em áreas estratégicas. Houve também o 
apoio à participação de 460 doutores em eventos científicos no exterior. Foram mantidos, 
em mais de 30 países, outros 1.102 bolsistas que iniciaram seus estudos em 2009 e em 
exercícios anteriores.   
 
d) Fomento à Pós-Graduação (4019): promove o desenvolvimento da pós-graduação 
nacional, mediante a melhoria das condições de funcionamento dos programas de pós-
graduação, custeio de atividades de ensino e pesquisa, execução de projetos de 
cooperação entre instituições de ensino e/ou de pesquisa, participação e realização de 
eventos científicos nacionais e internacionais. Em 2009, foram apoiados 1.111 projetos, 
com o montante de R$ 116,7 milhões.   
 
e) Funcionamento de cursos de Pós-Graduação (4006): formar profissionais de alta 
qualificação para atuarem nos diferentes setores da sociedade, capazes de contribuir 
para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de conhecimento 
pautada em regras curriculares. Em 2009, essa ação investiu R$ 98,6 milhões. 
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4) Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das pessoas com necessidades 
especiais nos sistemas de ensino:  
 

 
Objetivo Setorial: Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das pessoas com 
necessidades especiais nos sistemas de ensino 

 
 
Objetivo de Governo Vinculado: Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao 
conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade 
 

Índice de Referência 
Indicador(es) do Objetivo 

Setorial/Unidade de medida Índice Data de Apuração 
Meta para 

2011 

 
Índice de Atendimento Educacional 
Especializado / índice numérico 

 
100,00 

 
20/03/2006 

 

 
160,00 

 
 
Taxa de Matrícula de Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais 
em Classes Comuns de Escolas 
Regulares na Educação Básica / % 

 

 
46,40 

 

 
26/03/2006 

 

 
68,00 

 

Fonte: SigPlan 

 
 
I - Programa Desenvolvimento da Educação Especial (1374): apóia, em caráter 
suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos 
alunos com necessidades educacionais especiais, por meio da oferta do atendimento 
educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade. A Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva define a 
educação especial como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades.  
 

 
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1374 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
1374 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 2005 2006 2007 2008 2009 

2345 Índice de Acesso à Educação Básica  n/d 39,00 27,50 38,00  n/d 

2530 Índice de Atendimento Educacional Especializado  n/d 100,00 107,00 139,60  n/d 

2346 Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na 
Rede Pública de Ensino  n/d 59,70  n/d 69,00  n/d 

2343 Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física  n/d 12,80 11,60 18,60  n/d 

2140 Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em 
Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica 41,00 46,40 47,60 54,00  n/d 

2344 Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial  n/d 89,00  n/d 96,00  n/d 

2111 Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros 50,10 57,00  n/d 65,40  n/d 

2112 Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica 1,40 2,10  n/d 3,60  n/d 

Empenho Execução Orçamentária do Programa (R$ milhões) 68,03 78,12 79,10 105,13 115,10 
Fonte: SIGPlan / Inep / Siafi 
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 Fonte: CGP/SPO/MEC 

 
 
No âmbito do Programa destacaram-se algumas iniciativas do PDE, quais sejam:  
 
- Programa Escola Acessível: busca adequar o espaço físico das escolas estaduais e 
municipais, a fim de promover acessibilidade nas redes públicas de ensino. Em 2009, 
promoveu o apoio à adequação arquitetônica para acessibilidade de 9.336 prédios 
escolares. Os recursos foram repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE) à unidade executora da escola, perfazendo o montante de R$ 32 milhões. 
 
- Projeto Livro Acessível: objetiva garantir a acessibilidade, nos Programas do Livro, aos 
alunos com deficiência visual matriculados em escolas públicas da educação básica, por 
meio da distribuição de livros em Braille e no formato digital acessível. Na implementação 
do Projeto, foram produzidos livros didáticos, distribuídos laptops e adquiridos 
equipamentos para modernização dos Centros de Apoio Pedagógico a Pessoas com 
Deficiência Visual e dos Núcleos de Apoio Pedagógico e Produção Braille, beneficiando 
5.036 alunos cegos matriculados na rede pública de ensino. 
 
- Programa de Implantação de salas de recursos multifuncionais: disponibiliza 
equipamentos, mobiliários, materiais didático-pedagógicos e recursos de acessibilidade 
para a organização de espaços, visando à oferta do Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) na rede pública de ensino regular. No ano de 2009, foram 
disponibilizadas 15 mil salas nas escolas públicas.  
 
- BPC na escola: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem por objetivo realizar o 
acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência na escola das pessoas 
com deficiência, beneficiárias do BPC até a idade de 18 anos, por meio da articulação 
das políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos. Em 2009, foram 
aplicadas 232 mil questionários para identificação das barreiras de acesso e permanência 
nas escolas.  
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Dentre as ações voltadas para eliminação de barreiras físicas, pedagógicas e nas 
comunicações, destacam-se:  
 
a) Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar (8371): apóia técnica e 
financeiramente os sistemas de ensino para implementação da oferta do atendimento 
educacional especializado, com vistas a assegurar aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, condições de 
acesso e permanência com qualidade na escola. Em 2009, foram beneficiadas 10 mil 
escolas. 
 
b) Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial (6310): destina-se à aquisição 
e distribuição de equipamentos específicos para ampliar a oferta do atendimento 
educacional especializado. Tem como finalidade apoiar os sistemas de ensino para a 
organização de salas de recursos multifuncionais, sendo beneficiadas, em 2009, 10 mil 
escolas.  
 
c) Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial (8613): tem por 
objetivo formar professores dos sistemas estaduais e municipais de ensino, que atuam no 
atendimento educacional especializado e na sala de aula comum, por meio da 
constituição de uma rede nacional de instituições públicas de educação superior que 
ofertem cursos de formação continuada de professores na modalidade à distância. Em 
2009, contemplou 21.350 professores de 2.193 municípios.  
 
 
5) Promover a educação para a diversidade e o fomento ao exercício da cidadania 
como direito público subjetivo: 
 

 
Objetivo Setorial: Promover a educação para a diversidade e o fomento ao exercício da cidadania 
como direito público subjetivo 
 
 
Objetivo de Governo Vinculado: Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao 
conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade 
 

Índice de Referência 
Indicador(es) do Objetivo 

Setorial/Unidade de medida Índice Data de Apuração 
Meta para 2011 

 
Índice de Igualdade da Educação do Campo / 
índice numérico 

 

 
0,65 

 

 
01/12/2006 

 

 
0,77 

 
 
Índice de Igualdade da Educação Escolar 
Indígena / índice numérico 

 

 
0,53 

 

 
01/12/2006 

 

 
0,51 

 
 
Índice de Igualdade das Ações Educativas 
Complementares / índice numérico 
 

0,78 
 

01/12/2006 
 

0,90 
 

 
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-
Raciais / índice numérico 
 

0,84 
 

01/12/2006 
 

0,93 
 

 
Índice de Igualdade de Gênero / índice 
numérico 

0,97 
 

01/12/2006 
 

1,00 
 

   Fonte: SigPlan 
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I - Programa Educação para a Diversidade e Cidadania (1377): o Programa implementa 
políticas para uma educação integral e integrada, significando uma educação que, de 
um lado, visa ao desenvolvimento pleno de estudantes como seres humanos e cidadãos 
e, de outro, articula as diferentes áreas do agir humano em ações socioeducativas que 
ampliem os currículos, tempos e espaços escolares. Contribui de forma fundamental para 
reduzir as desigualdades, na medida em que não apenas atende a públicos específicos e 
historicamente excluídos do processo educacional, como também leva a temática da 
diversidade para o maior número de escolas possíveis, com vistas à superação de 
preconceitos e discriminações. Atua também no fortalecimento das redes públicas pela 
ampliação da jornada escolar com a adoção da educação integral nas escolas com 
menores resultados de aprendizado segundo dados do Ideb.  
 
 
 
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1377 - EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE E CIDADANIA 
1377 EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE E CIDADANIA 2005 2006 2007 2008 2009 

2538 Índice de Igualdade da Educação de Campo  n/d 0,65  n/d 0,52  n/d 

2539 Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena  n/d 0,53  n/d 0,53  n/d 

2537 Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares  n/d 0,78  n/d 0,60  n/d 

2540 Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais  n/d 0,84  n/d 0,82  n/d 

2541 Índice de Igualdade de Gênero  n/d 0,97  n/d 0,95  n/d 

Empenho Execução Orçamentária do Programa (R$ milhões) 54,87 59,10 23,82 35,02 80,62 
Fonte: SIGPlan/IBGE/Inep/Siafi 

 
 
 

 
Fonte: CGP/SPO/MEC 
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No âmbito do Programa, destacaram-se, em 2009, as seguintes iniciativas: 
 
- Escola Ativa: busca melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes 
multisseriadas das escolas do campo. Entre as principais estratégias estão: implantar nas 
escolas recursos pedagógicos que estimulem a construção do conhecimento do aluno e 
capacitar professores. Em 2009, o atendimento foi ampliado para 2.302 municípios e 
27.449 escolas com turmas multisseriadas, totalizando 694.237 alunos atendidos. 
 
- Mais Educação: visa contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens, por meio da articulação de ações, de projetos e de programas e suas 
contribuições às propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e 
das escolas. O Programa é implementado por meio do apoio à realização de ações 
sócioeducativas no contraturno escolar, incluindo os campos da educação, artes, 
cultura, esporte, lazer, direitos humanos, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, 
educomunicação, educação científica e educação econômica. Em 2009 houve 
ampliação para 5 mil escolas de 130 de todos os estados e no Distrito Federal, com o 
atendimento aproximado de 1,2 milhão de estudantes inscritos pelas redes de ensino.  
 
- Procampo: o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação 
do Campo (Procampo) apóia a implementação de cursos regulares de licenciatura em 
educação do campo nas instituições públicas de ensino superior de todo o país, voltados 
especificamente para a formação de educadores para a docência nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio nas escolas rurais. O Procampo ofereceu mais 
1.315 vagas em 2009, em relação às 1.776 que já existiam em 2008.  
 
- Prolind: o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas (Prolind) 
visa à formação superior de professores que atuam em escolas indígenas de educação 
básica. Em 2009, ofereceu 1.125 novas vagas.  
 
Merece destaque, ainda, a seguinte ação:  
 
a) Integração da Comunidade no Espaço Escolar (8742): visa contribuir para a 
transformação dos tempos e espaços escolares, tornando a escola uma ambiente mais 
atuante e presente na vida dos estudantes, professores e comunidade, mediante 
financiamento de atividades educativas, inclusive nos finais de semana. Executa o projeto 
“Escola Aberta”, que busca repensar a instituição escolar como espaço alternativo para 
o desenvolvimento de atividades de formação, cultura, esporte e lazer para os alunos da 
educação básica das escolas públicas e suas comunidades, nos finais de semana. 

 29



6) Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse nível de 
ensino: 
 

 
Objetivo Setorial: Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso a esse nível 
de ensino 
 
 
Objetivo de Governo Vinculado: Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao 
conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade 
 

Índice de Referência Indicador(es) do 
Objetivo 

Setorial/Unidade de 
medida  

Índice Data de Apuração 
Meta para 2011 

 
Bolsas Ofertas ProUni / 
unidade 

 

 
163.854,00 

 

 
31/12/2007 

 

 
180.000,00 

 
 
Número de vagas de 
graduação presencial nas Ifes 
/ unidade 

 

 
133.491,00 

 

 
31/12/2007 

 

 
219.901,00 

 
  Fonte: SigPlan 
 

 
 
I - Brasil Universitário (1073): tem como objetivo ampliar com qualidade o acesso ao 
ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento. 
Em 2009, foram realizadas 6,44 milhões de matrículas no Ensino Superior, incluindo 
modalidade presencial e a distância.  
 
 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO 
 

 
   Fonte: SIGPlan / Inep / Siafi 
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 Fonte: CGP/SPO/MEC 

 
 
Ressalta-se a execução das seguintes ações: 
 
a) Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni (8282): tem por objetivo 
promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a 
possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no 
período noturno, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 
existentes. Em 2009 foi dada continuidade à consolidação do 2º Ciclo de Expansão com 
Reestruturação no âmbito do Reuni, mediante adesão das 53 universidades federais já 
existentes e com o início de funcionamento de 10 novos campi (devendo chegar a 124 
novos campi até 2010). Além disso, o Governo Federal proporcionou a criação de 3 novas 
universidades no âmbito do 3º Ciclo de Expansão, com ênfase nas interfaces 
internacionais: Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA; 
Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA; Universidade da Fronteira do Sul – UFFS. 
Foram criadas, ainda, 35,5 mil novas vagas em cursos presenciais, das quais, 14.770 no 
período noturno. De acordo com dados preliminares, foram ofertadas 193,9 mil vagas em 
graduação presencial em universidades federais, em 2009.  
 
b) Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAEs: o Plano Nacional de Assistência 
Estudantil (PNAEs) apóia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em 
cursos de graduação presencial das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes). O 
objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir 
para a melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater 
situações de repetência e evasão. Oferece assistência à moradia estudantil, 
alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio 
pedagógico. As ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve 
acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Programa. Em 2009, um total de 55 
Instituições Federais recebeu recursos financeiros da ordem de R$ 203 milhões para oferta 
de 408,5 mil benefícios.  
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c) Universidade para Todos – ProUni (9A00): tem como finalidade a concessão de bolsas 
de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação 
específica, em instituições privadas de educação superior que, ao aderirem ao Programa, 
obtêm em contrapartida a isenção de alguns tributos. O ano de 2009 marcou o período 
de maior oferta de bolsas de estudo, superando em 37,58% a meta de 180 mil bolsas 
previstas, sendo ofertadas 247.643 bolsas.  
 
d) Fundo de Financiamento do 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. Atualmente, o Fundo financia até 100% do valor da mensalidade. Em 2009, foi 
atingida a marca de 487 mil contratos ativos, atendendo, aproximadamente, 33 mil 
estudantes.  
 
e) Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior - 
Ifes (8551): objetiva auxiliar na manutenção das Ifes em suas várias necessidades e 
demandas, principalmente nos projetos especiais na melhoria da qualidade do ensino de 
graduação, assim como no aumento da oferta de vagas. Um total de 43 Ifes foram 
apoiadas em 2009, seja em seus projetos específicos, seja em projetos e ações 
complementares ao Projeto Reuni. 
 
f) Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (4413): 
essa ação abrange o Programa de Educação Tutorial (PET), criado para apoiar atividades 
acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão. Formado por grupos tutoriais de 
aprendizagem, propicia aos alunos participantes, sob a orientação de um tutor, a 
realização de atividades extracurriculares que complementem a formação acadêmica 
do estudante e atendam às necessidades do próprio curso de graduação. Em 2009, 
foram beneficiados 4.274 alunos bolsistas e 400 tutores.  
 
g) Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais (6379): está 
vinculada às realizações na área dos Hospitais Universitários Federais. Esses contribuem 
expressivamente para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), pois, de um 
universo de aproximadamente 3,2 mil hospitais cadastrados, os 46 Hospitais Universitários 
configuram uma rede de atenção, cujo perfil em 70% deles, é de grande porte e voltado 
para ações de média e alta complexidade, constituindo, muitas vezes, a unidade 
hospitalar pública mais importante do estado. 
 
h) Apoio à Residência Multiprofissional (4005): tem como finalidade proporcionar aos 
profissionais da saúde recém-formados, por meio de treinamento em serviços 
credenciados, melhor qualificação nas várias especialidades médicas e em suas áreas de 
atuação, visando à melhoria no atendimento médico à população. O treinamento é feito 
em instituições de saúde universitárias ou não, sob a orientação de médicos de elevada 
qualificação ética e profissional. Compreende os Programas de Residência Médica e os 
Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde. Em 2009, o 
quantitativo de bolsa para residentes foi ampliado para 5.334. 
 
i) Programa Estudante – Convênio de Graduação (PEC–G): o programa constitui-se em 
uma atividade de cooperação com países em desenvolvimento que mantêm acordos 
educacionais ou culturais com o Brasil, cujo objetivo principal é possibilitar aos cidadãos 
daqueles países realizarem estudos universitários no Brasil, em nível de graduação nas 
instituições de ensino superior participantes do Programa. Atualmente, o PEC-G atende 
mais de 3,5 mil estudantes de 43 países da América Latina e Caribe, África e Ásia. 
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II - Programa Estatísticas e Avaliações Educacionais (1449): no âmbito desse Programa 
são executadas as seguintes ações: 
 
a) Censo da Educação Superior (6503): tem como objetivo realizar anualmente, por 
instituição de educação superior, a coleta de informações referentes aos cursos de 
graduação, além dos cursos seqüenciais, cursos de extensão e pós-graduação latu sensu, 
dados de pessoal, de docentes, financeiros e de infraestrutura, para subsidiar o 
planejamento, acompanhamento e avaliação do sistema de educação superior.  
 
b) Avaliação da Educação Superior (8257): analisa as instituições, os cursos e o 
desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração aspectos 
como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo 
docente. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) reúne 
informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e das 
avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas para 
orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para a sociedade, 
especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e 
instituições. Em 2009 foram realizadas 14.454 avaliações de cursos de graduação.  
 
 
7) Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes oportunidade de 
continuidade nos estudos: 
 

Objetivo Setorial: Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes oportunidade 
de continuidade nos estudos 
 
Objetivo de Governo Vinculado: Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao 
conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade 
 

Índice de Referência Indicador(es) do 
Objetivo 

Setorial/Unidade de 
medida 

Índice Data de Apuração 
Meta para 2011 

 
Percentual da população com 
15 ou mais que não concluiu o 
Ensino Fundamental / (não 

informado) * 
 

 

 
 

 
 

 

 
Percentual da População na 
faixa Etária de 15 Anos ou 
Mais com Escolaridade 
Inferior a 4ª Série / % 

 

 
23,40 

 

 
24/09/2005 

 

 
15,72 

 

 
Taxa de Analfabetismo da 
População na Faixa Etária de 
15 Anos ou Mais / % 
 

11,05 
 

24/09/2005 
 

6,19 
 

 
Taxa de Analfabetismo da 
População na Faixa Etária de 
15 anos ou mais na Região 
Nordeste / % 
 

21,90 
 

24/09/2005 
 

12,28 
 

   * O indicador Proporção da população com 15 ou mais que não terminou o ensino fundamental está em fase de estudos. 
   Fonte: SigPlan 



I – Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos (1060): tem como 
objetivo elevar o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e 
adultos de 15 anos ou mais de idade, não alfabetizados ou com baixa escolaridade. Esse 
Programa é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a 
1.928 municípios  que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Desse 
total,  90%  localizam-se na região Nordeste. Esses municípios recebem apoio técnico na 
implementação das ações do Programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos 
alfabetizandos.  Em 2009, foram beneficiados 2 milhões de jovens e adultos (vide anexo I). 
 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1060 - BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

1060 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2005 2006 2007 2008 2009 

3011 Percentual da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais com 
Escolaridade Inferior a 4ª Série 23,40  n/d  n/d 21,64  n/d 

8085 Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos 3,70 2,86  n/d 2,90  n/d 

3010 Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais 11,05 10,47 10,09 9,99  n/d 

8084 Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais 
na Área Rural 25,00 24,28 23,42 23,26  n/d 

8083 Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais 
na Região Nordeste 21,90 20,73 19,93 19,44  n/d 

Empenh
o Execução Orçamentária do Programa (R$ milhões) 673,24 604,82 143,04 290,46 290,52 

    Fonte: SIGPlan / IBGE / Siafi 
 
 

 

 
 Fonte: CGP/SPO/MEC 

 
As ações mais relevantes do Programa em 2009 são: 
 
a) Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos 
(8823): tem como objetivo a seleção, produção e distribuição de materiais didáticos para 
jovens e adultos, mediante a implementação do Programa Nacional do Livro Didático 
para Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA); implementação do Programa Nacional 
do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos (PNLD - EJA), que entrará em 
funcionamento a partir de 2011, e apoio à produção de materiais didáticos desenvolvidos 
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na própria entidade parceira do Brasil Alfabetizado ou aquisição de materiais não 
comerciais. 
 
b) PNLA: seus objetivos visam dar cumprimento ao disposto no Plano Nacional de 
Educação (PNE), bem como promover ações de inclusão social, ampliando as 
oportunidades educacionais para jovens e adultos com 15 anos ou mais que não tiveram 
acesso ou permanência na educação básica e estabelecer um programa nacional de 
fornecimento de livro didático adequado ao público da alfabetização de jovens e 
adultos como um recurso básico no processo de ensino e aprendizagem. Foram 
distribuídos 2,8 milhões de livros didáticos com aplicação de R$ 21,8 milhões, beneficiando 
2,6 milhões de alunos.  
 
c) Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos (8790): objetiva propiciar aos 
jovens e adultos alfabetizandos condições de permanência e melhor aproveitamento 
escolar nos cursos de alfabetização, reduzindo o alto índice de evasão, e possibilitar o 
acesso aos sistemas de ensino para continuidade dos estudos na modalidade Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). Para tanto, disponibiliza apoio financeiro para as seguintes 
ações:  

• formação inicial e continuada de alfabetizadores e coordenadores de turmas, 
incluindo-se capacitação para a aplicação de teste de acuidade visual do 
Programa Olhar Brasil; 

• aquisição de material escolar, incluindo-se a reprodução dos testes cognitivos a 
serem aplicados aos alfabetizandos; 

• aquisição de gêneros alimentícios destinados exclusivamente ao atendimento das 
necessidades de alimentação escolar dos alfabetizandos; 

• transporte para os alfabetizandos; e  
• aquisição de material pedagógico, didático ou literário, para uso nas turmas. 

 
No exercício de 2009, foram apoiados 1.317 projetos, sendo 1.292 de prefeituras e 25 de 
Secretarias Estaduais de Educação. 



Avaliação de Programas Finalísticos do MEC 
 
O PPA 2008-2011 está organizado em Programas, que são instrumentos de atuação 
governamental com vistas ao enfrentamento de um problema. São compostos por um 
conjunto articulado de ações que concorrem para objetivos preestabelecidos, 
constituindo uma unidade básica de gestão com responsabilidade pelo desempenho e 
transparência das ações de Governo. O MEC possui 10 Programas no PPA, sendo 8 
finalísticos - ofertam bens e serviços diretamente à sociedade e geram resultados passíveis 
de aferição por indicadores -, e 2 Programas de apoio às políticas públicas e áreas 
especiais - voltados para a oferta de serviços ao Estado, para gestão de políticas e para o 
apoio administrativo.   
 
A avaliação de Programas do PPA constitui uma das etapas mais importantes do ciclo de 
gestão do Governo Federal. Seu objetivo é assegurar o aperfeiçoamento contínuo do 
Plano como um todo, especialmente de seus programas, provendo subsídios para a 
correção de falhas, tanto de concepção como de execução, permitindo que os 
resultados desejados junto ao público-alvo ocorram efetivamente.   
 
Para que o processo de avaliação possa se efetivar, o Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MP) disponibiliza aos órgãos setoriais um questionário que deve ser 
respondido pelos gerentes de programas, juntamente com a equipe técnica, por meio do 
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SigPlan). As avaliações deste 
Relatório foram realizadas pelas Secretarias Finalísticas do Ministério da Educação, bem 
como pelo FNDE e pela Capes.  
 
Os resultados apresentados abaixo se referem apenas aos programas finalísticos, uma vez 
que os programas de apoio às políticas públicas não foram objeto de avaliação pelos 
gestores.  
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Quadros de dados comparativos dos Programas 
 
A) Faixa de alcance dos objetivos dos Programas em 2009: 
 

Programas 
Acima de 
100% do 
previsto. 

Entre 80% 
a 100% do 

previsto. 

Entre 40% a 
80% do 
previsto. 

Abaixo de 
40% do 
previsto. 

1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS -  -  TXT  -  

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO TXT - - - 

1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA -  TXT  -  -  

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO -  TXT  -  -  

1374 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL - - X - 

1375 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-
GRADUAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA -  TXT  -  -  

1377 – EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E 
CIDADANIA -  TXT  -  -  

1448 – QUALIDADE NA ESCOLA -  -  TXT  -  
Fonte: SigPlan 

 
 
B) Cobertura do alcance do Público-alvo: 
 

Programas 
Acima de 
100% do 
previsto. 

Entre 80% a 
100% do 
previsto. 

Entre 40% 
a 80% do 
previsto. 

Abaixo de 
40% do 
previsto. 

Não 
aplicável 

 
1060 – BRASIL ALFABETIZADO E 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TX T T- T T- T T- T T- T 

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO T- T TX T T- T T- T T- T 

1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA T- T TX T T- T T- T T- T 

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO T- T TX T T- T T- T T- T 

1374 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL T- T T- T TXT T- T T- T 

1375 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
CIENTÍFICA 

T- T TX T T- T T- T T- T 

1377 – EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E 
CIDADANIA T- T T- T T- T T- T TX T 

1448 – QUALIDADE NA ESCOLA T- T T- T T- T T- T TX T 

Fonte: SigPlan 
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C) Avaliação da satisfação dos beneficiários dos Programas: 
 

Programas Sim  
 

Não 
 

1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS T- T TX T 

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO TX T T- T 

1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA T- T TX T 

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO TX T T- T 

1374 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL TXT T- T 

1375 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA T- T TX T 

1377 – EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA T- T TX T 

1448 – QUALIDADE NA ESCOLA T- T TX T 

Fonte: SigPlan 

 
 
 
 
D) Existência de outras avaliações para os Programas: 
 

Programas Sim  Avaliação em 
andamento 

 
Não 

 
1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS T- T TX T T- T 

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO T- T TX T T- T 

1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA T- T T- T TX T 

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO T- T T- T TX T 

1374 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL T- T T- T TXT 

1375 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
CIENTÍFICA T- T T- T TX T 

1377 – EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA T- T T- T TX T 

1448 – QUALIDADE NA ESCOLA T- T T- T TX T 

Fonte: SigPlan 
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E) Mecanismos de promoção da participação social: 
 

Programas Sim  
 

Não 
 

1060 – BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TX T T- T 

1061 – BRASIL ESCOLARIZADO TX T T- T 

1062 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA TX T T- T 

1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO TX T T- T 

1374 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL TXT T- T 

1375 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA T- T TX T 

1377 – EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA TX T T- T 

1448 – QUALIDADE NA ESCOLA TX T T- T 

Fonte: SigPlan 
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TPrograma 1060 – Brasil Alfabetizado e Educação de 
Jovens E Adultos 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  
O objetivo geral do Programa é elevar o nível de alfabetização e escolarização da 
população de jovens e adultos, reduzindo a taxa de analfabetismo e o número absoluto 
de analfabetos, com foco nos jovens e adultos de 15 anos de idade ou mais, não 
alfabetizados ou com baixa escolaridade. A queda na taxa de analfabetismo de jovens e 
adultos (pessoas com 15 anos ou mais) e o avanço em sua escolarização estão aquém 
do necessário. Em 2009, a firme meta de concretizar a proposta do PDE por meio de 
ações pautadas em uma visão sistêmica que articula alfabetização e continuidade na 
EJA, norteou a implementação, coordenação e a integração de cinco eixos de políticas 
públicas para essa modalidade: articulação das redes sociais para a formulação, 
acompanhamento da execução e controle social da política pública de EJA; 
financiamento; formação; material didático e fomento à leitura. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS: 
1) Atendimento a aproximadamente 1,4 milhão de alfabetizandos e cobertura a 3.890 
municípios brasileiros: em 1.886 desses municípios foram realizadas assessorias locais para 
melhoria dos processos de alfabetização e garantia de continuidade dos jovens, adultos 
e idosos em turmas de EJA. Houve um acréscimo de adesões ao Programa de, 
aproximadamente, 30% acima do estimado, alcançando 1.317 entidades parceiras ao 
Programa Brasil Alfabetizado (PBA). A oferta de EJA nas redes municipais e estaduais, que 
em 2008 contou com 2,8 bilhões de recursos do Fundeb, em 2009, contabilizou mais de R$ 
5,5 bilhões. Os recursos destinados à Alimentação Escolar e ao Transporte possibilitaram 
melhores condições de acesso e permanência dos jovens, adultos e idosos nos processos 
educativos. A educação em prisões teve financiamento suplementar pelo MEC mediante 
o Plano de Ações Articuladas (PAR). 
 
2) Material pedagógico-formativo e de apoio didático à EJA: a edição 2009 do Programa 
Nacional do Livro Didático para a Alfabetização - PNLA distribuiu 2,6 milhões de livros aos 
alfabetizandos e aos educandos da 1ª série de EJA fundamental, além dos 233.280 livros 
para os educadores. Foi lançado o Programa Nacional do Livro Didático para Educação 
de Jovens e Adultos (PNLD EJA), Resolução n° 51, de 16 de Setembro de 2009, o qual 
proverá com livros didáticos apropriados esse público específico. Para aperfeiçoar a 
política de materiais, foi realizado o primeiro Simpósio Nacional sobre materiais didáticos e 
literários para EJA. 
 
3) Fomento à Leitura: em 2009, foram distribuídas 298.950 Coleções Literatura para Todos, 
as quais fazem parte das obras do 1º Concurso, para as entidades parceiras do PBA 2008 
e, também, para as escolas atendidas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE 2009). As obras do 2º Concurso estão em fase de produção. Foi realizado, ainda, o 
3º Concurso Literatura para Todos, cujas obras serão distribuídas em 2010. Foram apoiados 
3 projetos de Fomento à Leitura para neoleitores jovens, adultos e idosos. 
 
4) Formação de professores e gestores para EJA: foram aprovados 15 projetos de 
instituições públicas de educação superior para formar educadores para EJA e 4 projetos 
para cursos de formação de alfabetizadores de jovens e adultos.  A rede UAB implantou 
23 novos cursos e realizou 6 reedições, com oferta de 13 mil vagas para educadores na 
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EJA. Foi firmada parceria com a Cátedra de EJA da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para fortalecimento da formação para 
EJA no Brasil.  
 
5) Articulação: objetivando garantir o direito à educação de qualidade aos jovens e 
adultos e reafirmando o direito à educação ao longo da vida como prioridade social, foi 
desenvolvida a Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e 
Educação de Jovens e Adultos. Em 2009, isso se deu mediante elaboração de 
planejamento para a implementação da Agenda Territorial nos estados e no Distrito 
Federal. Atualmente, temos os seguintes dados: Região Norte - 6 comissões constituídas; 
Região Nordeste - 6 estados com comissões constituídas; Região Centro Oeste - 3 estados 
e o Distrito Federal com comissões constituídas; Região Sudeste – apenas Espírito Santo e 
Rio de Janeiro constituíram comissão; e Região Sul -  apenas Santa Catarina constituiu 
comissão. 
  
6) Realização da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA): 
convocada pela Unesco e realizada em Belém, em dezembro de 2009, com a 
participação de delegados de 156 países membros da Unesco, aprovou o Marco de 
Ação de Belém, documento validado por todos os participantes, que oferece 
orientações para as políticas de educação de jovens e adultos dos países membros. Pela 
primeira vez a CONFINTEA, que ocorre a cada doze anos, foi realizada num país do 
hemisfério sul. 
 
7) Olhar Brasil: em parceria com o Ministério da Saúde, realiza teste de acuidade visual e 
fornece óculos aos alfabetizandos que deles necessitam. 
 
INDICADORES: 
Possibilidade de alcance do índice final previsto e de cumprimento das metas dos 
indicadores: 
 

Índice de Referência   Índice apurado em 2009  Possibilidade de alcance do 
índice previsto para 2011  

Indicador do 
Programa 

(Denominação 
e unidade de 
medida)  

Índice  Data de Apuração  Índice 
Data de 

Apuração* 
(MM/20AA) 

Índice 
previsto 
para o 
final do 
PPA 
(2011)  

Alta  Média  Baixa  Muito 
Baixa

Percentual da 
População na 
faixa Etária de 
15 Anos ou Mais 
com 
Escolaridade 
Inferior a 4ª 
Série (%) 

23,40  24/09/2005  Apurado
20,99 

09/2008  15,72  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  
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Antes de medidas corretivas é necessário esclarecer que: 1) índice se refere a 2008, pois PNAD tem defasagem de um 
ano; 2) a PNAD  foi  reponderada em  função da contagem da população de 2007, e, portanto, deveria haver novo 
cálculo do índice de referência e do planejamento dos índices previstos. O índice de referência, extraído da PNAD 
de 2005, por exemplo, é de 23,51% e não 23,4%. Como muda a base deveriam ser revistas todas as expectativas. De 
qualquer forma como o índice de 2008 foi de 20,99 %. É factível chegar aos 15,72% no censo de 2010, desde que as 
medidas descritas na questão 1 surtam o efeito esperado. Para se atingir um índice próximo dos 16% foram adotadas 
medidas no  sentido de: 1) ampliar o atendimento de alfabetizandos  em  cursos de alfabetização; 2) articular  essa 
alfabetização com a continuidade dos estudos; 3) fornecer material didático para a alfabetização e para a Educação 
de Jovens e Adultos; e, 4) formar professores para atuar na modalidade de EJA. 
 
Taxa de 
Analfabetismo 
da População na 
Faixa Etária de 
15 a 29 Anos (%) 

3,70  24/09/2005  Apurado
2,82 

09/2008  2,09  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item ʹaltaʹ)  

Antes de medidas corretivas é necessário esclarecer que: 1) índice se refere a 2008, pois PNAD tem defasagem de um 
ano; 2) a PNAD  foi  reponderada em  função da contagem da população de 2007, e, portanto, deveria haver novo 
cálculo do  índice de referência e das metas a serem atingidas. O  índice de referência, extraído da PNAD de 2005, 
corresponde, na verdade, a uma  taxa de 3,8%  (3,77) e não 3,7%, o que é bem próxima da  taxa adotada. A META 
PARA 2011 JÁ FOI SUPERADA. 
 
Taxa de 
Analfabetismo 
da População na 
Faixa Etária de 
15 Anos ou Mais 
(%) 

11,05  24/09/2005 
Apurado

9,96  09/2008  6,19  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  

Lembrando que: 1) índice se refere a 2008, pois PNAD tem defasagem de um ano; 2) a PNAD foi reponderada em 
função da  contagem da população de 2007, e, portanto, deveria haver novo  cálculo do  índice de  referência  e do 
planejamento  dos  índices  previstos. O  índice  de  referência  é  na  verdade  de  11,13%  e  não de  11,05%  (diferença 
devida à reponderação da PNAD). O atual índice é de 9,96% o que significa uma média de decréscimo de 0,33 pp. 
Mantido esse ritmo, em 2011 chegar‐se‐ia a uma taxa de analfabetismo acima dos 8% em 2011. No entanto, percebe‐
se que a queda no analfabetismo não foi uniforme entre esses anos. De fato entre 2005 e 2006, quando o atendimento 
foi mais abrangente, chegou aos 0,67 P.P. As medidas corretivas para que se chegue aos resultados foram: a) ampliar 
o atendimento da alfabetização; 2) prover material didático; 3) reformular a formação dos alfabetizadores; 4) reforçar 
papel de coordenadores de  turmas; 4) articular a continuidade dos estudos  (reforço EJA); e, 5)  fortalecimento da 
parceria com o Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Educação e Saúde para  testes de acuidade visual e 
obtenção de óculos para os alfabetizandos que deles necessitem. 
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Taxa de 
Analfabetismo 
da População na 
Faixa Etária de 
15 anos ou mais 
na Área Rural 
(%) 

25,00  24/09/2005 
Apurado
23,51  09/2008  14,00  ‐   ‐   X   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  

Antes de medidas corretivas é necessário esclarecer que: 1) índice se refere a 2008, pois PNAD tem defasagem de um 
ano; 2) a PNAD  foi  reponderada em  função da contagem da população de 2007, e, portanto, deveria haver novo 
cálculo do  índice de  referência  e do planejamento dos  índices previstos. A  taxa de  referência  (PNAD 2005)  é na 
verdade de 25,11% e a apurada para a PNAD de 2008 foi de 23,51%. As medidas corretivas foram às apresentadas na 
questão  1,  principalmente  a  que  diz  respeito  à  articulação  de  uma  agenda  territorial  em  que  o  atendimento  da 
alfabetização e a continuidade dos estudos seja  trabalhada de  forma sistêmica por estados e municípios. Em 2010 
ações  específicas para  a EJA no  campo  (para  além do Projovem  campo, que  já  atende o  ensino  fundamental de 
pessoas entre 15 e 29 anos de  idade) estão sendo desenhadas. De qualquer  forma  seria absolutamente necessário 
rever  a meta.Isso porque  são quase  50% de queda  em quatro  anos  exatamente onde o  acesso  é mais difícil  ‐ no 
campo. 
 
Taxa de 
Analfabetismo 
da População na 
Faixa Etária de 
15 anos ou mais 
na Região 
Nordeste (%) 

21,90  24/09/2005 
Apurado
19,41  09/2008  12,28  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  

Os pontos referentes à PNAD (reponderação e defasagem) explanados nos outros indicadores também são validos 
para este. A taxa de referência (PNAD 2005) não sofreu impacto com a reponderação. De fato foi de 21,89%. A taxa 
apurada em 2008 foi de 19,41%. O Nordeste corresponde à maior atuação das ações de alfabetização e foi a Região 
onde mais caiu a taxa de analfabetismo, demonstrando que a ampliação dessas ações surtem efeito. Com as medidas 
já discutidas na questão um e com a pactuação de metas com os governadores da Região referentes ao atendimento 
em alfabetização e continuidade dos estudos (vagas de EJA) é possível atingir as metas almejadas. 
 
Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  

Antes de medidas corretivas é necessário esclarecer que: 1) índice se refere a 2008, pois PNAD tem defasagem de um 
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ano; 2) a PNAD  foi  reponderada em  função da contagem da população de 2007, e, portanto, deveria haver novo 
cálculo do índice de referência e do planejamento dos índices previstos. O índice de referência, extraído da PNAD 
de 2005, por exemplo, é de 23,51% e não 23,4%. Como muda a base deveriam ser revistas todas as expectativas. De 
qualquer forma como o índice de 2008 foi de 20,99 %. É factível chegar aos 15,72% no censo de 2010, desde que as 
medidas descritas na questão 1 surtam o efeito esperado. Para se atingir um índice próximo dos 16% foram adotadas 
medidas no  sentido de: 1) ampliar o atendimento de alfabetizandos  em  cursos de alfabetização; 2) articular  essa 
alfabetização com a continuidade dos estudos; 3) fornecer material didático para a alfabetização e para a Educação 
de Jovens e Adultos; e, 4) formar professores para atuar na modalidade de EJA. 
 
Taxa de 
Analfabetismo 
da População na 
Faixa Etária de 
15 a 29 Anos (%) 

3,70  24/09/2005  Apurado 
2,82 

09/2008  2,09  X   ‐  ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item ʹaltaʹ)  

Antes de medidas corretivas é necessário esclarecer que: 1) índice se refere a 2008, pois PNAD tem defasagem de um 
ano; 2) a PNAD  foi  reponderada em  função da contagem da população de 2007, e, portanto, deveria haver novo 
cálculo do  índice de referência e das metas a serem atingidas. O  índice de referência, extraído da PNAD de 2005, 
corresponde, na verdade, a uma taxa de 3,8% (3,77) e não 3,7%, o que é bem próxima da taxa adotada. A meta para 
2011 já foi superada. 
 
Taxa de 
Analfabetismo 
da População na 
Faixa Etária de 
15 Anos ou Mais 
(%) 

11,05  24/09/2005 
Apurado

9,96  09/2008  6,19  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  

Lembrando que: 1) índice se refere a 2008, pois PNAD tem defasagem de um ano; 2) a PNAD foi reponderada em 
função da  contagem da população de 2007, e, portanto, deveria haver novo  cálculo do  índice de  referência  e do 
planejamento  dos  índices  previstos. O  índice  de  referência  é  na  verdade  de  11,13%  e  não de  11,05%  (diferença 
devida à reponderação da PNAD). O atual índice é de 9,96% o que significa uma média de decréscimo de 0,33 pp. 
Mantido esse ritmo, em 2011 chegar‐se‐ia a uma taxa de analfabetismo acima dos 8% em 2011. No entanto, percebe‐
se que a queda no analfabetismo não foi uniforme entre esses anos. De fato entre 2005 e 2006, quando o atendimento 
foi mais abrangente, chegou aos 0,67 P.P. As medidas corretivas para que se chegue aos resultados foram: a) ampliar 
o atendimento da alfabetização; 2) prover material didático; 3) reformular a formação dos alfabetizadores; 4) reforçar 
papel de coordenadores de  turmas; 4) articular a continuidade dos estudos  (reforço EJA); e, 5)  fortalecimento da 
parceria com o Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Educação e Saúde para  testes de acuidade visual e 
obtenção de óculos para os alfabetizandos que deles necessitem. 
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Taxa de 
Analfabetismo 
da População na 
Faixa Etária de 
15 anos ou mais 
na Área Rural 
(%) 

25,00  24/09/2005 
Apurado
23,51  09/2008  14,00  ‐   ‐   X   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  

Antes de medidas corretivas é necessário esclarecer que: 1) índice se refere a 2008, pois PNAD tem defasagem de um 
ano; 2) a PNAD  foi  reponderada em  função da contagem da população de 2007, e, portanto, deveria haver novo 
cálculo do  índice de  referência  e do planejamento dos  índices previstos. A  taxa de  referência  (PNAD 2005)  é na 
verdade de 25,11% e a apurada para a PNAD de 2008 foi de 23,51%. As medidas corretivas foram às apresentadas na 
questão  1,  principalmente  a  que  diz  respeito  à  articulação  de  uma  agenda  territorial  em  que  o  atendimento  da 
alfabetização e a continuidade dos estudos seja  trabalhada de  forma sistêmica por estados e municípios. Em 2010 
ações  específicas para  a EJA no  campo  (para  além do Projovem  campo, que  já  atende o  ensino  fundamental de 
pessoas entre 15 e 29 anos de  idade) estão sendo desenhadas. De qualquer  forma seria absolutamente necessário 
rever a meta.  Isso porque são quase 50% de queda em quatro anos exatamente onde o acesso é mais difícil  ‐ no 
campo. 
 
Taxa de 
Analfabetismo 
da População na 
Faixa Etária de 
15 anos ou mais 
na Região 
Nordeste (%) 

21,90  24/09/2005 
Apurado 
19,41  09/2008  12,28  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  

Os pontos referentes à PNAD (reponderação e defasagem) explanados nos outros indicadores também são validos 
para este. A taxa de referência (PNAD 2005) não sofreu impacto com a reponderação. De fato foi de 21,89%. A taxa 
apurada em 2008 foi de 19,41%. O Nordeste corresponde à maior atuação das ações de alfabetização e foi a Região 
onde mais caiu a taxa de analfabetismo, demonstrando que a ampliação dessas ações surtem efeito. Com as medidas 
já discutidas na questão um e com a pactuação de metas com os governadores da Região referentes ao atendimento 
em alfabetização e continuidade dos estudos (vagas de EJA) é possível atingir as metas almejadas. 
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Taxa de 
Analfabetismo 
da Pop. na Faixa 
Etária de 15 
anos ou mais na 
Região Nordeste 
(%) 

21,90  24/09/2005 
Apurado
19,41  09/2008 12,28  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios PNAD (anual), 
ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito 
baixaʹ)  

Os pontos referentes à PNAD (reponderação e defasagem) explanados nos outros indicadores também são válidos 
para  este. A  taxa de  referência  (PNAD  2005) não  sofreu  impacto  com  a  reponderação,  sendo de  21,89%. A  taxa 
apurada em 2008 foi de 19,41%. No Nordeste incide a maior atuação das ações de alfabetização e foi a região onde 
mais caiu a taxa de analfabetismo, demonstrando que a ampliação dessas ações surtem efeito. Com as medidas  já 
discutidas anteriormente e com a pactuação de metas com os governadores da região, referentes ao atendimento em 
alfabetização e continuidade dos estudos (vagas de EJA), é possível atingir as metas almejadas. 

TNota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do 
indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice. T 

 
 
PÚBLICO-ALVO: 
O Programa Brasil Alfabetizado tem como público-alvo jovens e adultos de 15 anos ou 
mais de idade não alfabetizados ou com baixa escolaridade. Era previsto o atendimento 
de 1,5 milhão de pessoas com o ciclo 2008, com execução em 2009. Foram atendidos 1,4 
milhão de alfabetizandos (cadastrados no Sistema do Brasil Alfabetizado em turmas ativas 
ou em funcionamento). Portanto, o atendimento do público-alvo correspondeu a 94% do 
pretendido inicialmente. Vale ressaltar que essa meta já significa uma expansão do 
atendimento objetivando um maior impacto nas taxas de alfabetização.  
 
SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 
O Programa não avalia a satisfação de seus beneficiários. É executado com 
aproximadamente mil parceiros, distribuídos em todo o território nacional. A logística de 
uma pesquisa de satisfação implicaria no aumento de custo do Programa além do que o 
orçamento suporta. Os parceiros (estados e municípios) são orientados a acompanhar e 
avaliar o Programa, mas os resultados não são consolidados pelo MEC por entendermos 
que eles devem instruir decisões locais sobre as condições de oferta dos cursos. 
 
OUTRAS AVALIAÇÕES: 
Além da avaliação formal dos Programas do PPA, encontra-se em andamento outra 
avaliação que considera aspectos de gestão, resultados e abrangência. Esse processo 
ocorre desde 2006, referente aos ciclos de 2004 e 2005 e a partir de 2007 (ciclos 2006 e 
2007) foi realizado de forma abrangente. Cada ciclo é avaliado pedagogicamente (com 
avaliações de entrada e saída das turmas de alfabetização) e há uma resposta a 
questionários pelos Gestores locais do Programa, alfabetizadores, alfabetizandos e 
coordenadores de turmas. Também serão avaliadas, em componentes que terão início 
em 2010, a formação de alfabetizadores e a utilização dos livros didáticos distribuídos por 
meio do Programa Nacional de Livros de Alfabetização e Programa Nacional de Livros de 
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EJA, além dos livros para neoleitores adultos. As instituições avaliadoras do Programa são: 
o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe) da Universidade de Brasília 
(UnB); o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale) da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG); o Instituto Paulo Montenegro/IBOPE e; o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
 
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
O Programa possui mecanismos que promovem a participação social, os quais se 
destacam: 
 
- Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA): órgão 
colegiado de caráter consultivo, com o objetivo de assessorar o Ministério da Educação 
na formulação e implementação das políticas nacionais e na execução das ações de 
alfabetização e de educação de jovens e adultos. Composta por personalidades 
reconhecidas nacionalmente e por pessoas indicadas por instituições e entidades 
representativas da área educacional, de âmbito nacional. Possui o limite de dezesseis 
membros titulares e respectivos suplentes, designados pelo Ministro de Estado da 
Educação.  
 
- Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de 
Jovens e Adultos: tem o objetivo de firmar um pacto social, para melhorar e fortalecer a 
educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil. A Agenda Territorial de EJA reúne 
representantes de diversos segmentos da sociedade, de cada estado brasileiro, para 
trabalhar em conjunto, seguindo a filosofia do compromisso pela educação, impetrada 
pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). A intenção é estabelecer uma 
agenda de compromissos para o ano, em que cada estado trace metas para a 
educação de jovens e adultos. Portanto, cabe ao MEC acompanhar a implementação 
dos trabalhos em cada localidade. 
 
AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: 
Com relação à definição dos indicadores, avalia-se que a taxa de analfabetismo obtida 
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) tem uma temporalidade que 
não permite uma avaliação tempestiva para tomada de decisões. Além disso, o 
problema - alta incidência de analfabetismo e baixa escolaridade da população jovem e 
adulta brasileira - é muito complexo. A concepção do Programa nos parece adequada e 
eficiente, pois oferece condições para que os gestores públicos locais de estados e de 
municípios mobilizem diferentes atores para a oferta de cursos de alfabetização. No 
entanto, esta oferta deve considerar os seguintes fatores:  
 
a) a identificação dos analfabetos no território, o que exige uma ação articulada entre as 
áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho e cultura. Ainda é baixa a cultura 
de gestão intersetorial nos estados e municípios, o que dificulta a ação de identificação e 
mobilização dos analfabetos, a despeito da existência de cadastros, como CADúnico, 
elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
disponível em todos os municípios do país;  
 
b) a adequada formação dos alfabetizadores pelos parceiros locais, o que exige a 
articulação com instituições de ensino superior ou ONG's com experiência nesta área;  
 
c) a questão da acuidade visual é crítica, pois a idade média do analfabeto brasileiro é 
de 54 anos. Apesar de efetivada sólida parceria com o Ministério da Saúde, é necessário 
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que em cada estado seja feita articulação entre as secretarias de saúde e de educação 
para garantir o atendimento dos alfabetizandos;  
 
d) a despeito da ampliação das políticas voltadas para a EJA (inclusão no Fundeb, 
merenda, transporte, material didático, formação de professores e material literário), 
constata-se a redução da oferta de vagas nessa modalidade, especialmente no primeiro 
segmento, aquele que deve receber os alunos oriundos das turmas de alfabetização. 
Para permitir a continuidade dos estudos em EJA, o Programa tem propostas que 
precisam ser adotadas pelos parceiros locais. Isso exige um permanente trabalho de 
mobilização desses parceiros e o monitoramento das políticas em execução. 
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Programa 1061 – Brasil Escolarizado 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
A educação de qualidade e com acesso garantido a todo cidadão representa um 
objetivo estratégico do governo. Neste sentido, o Programa Brasil Escolarizado é um dos 
importantes instrumentos de viabilização de tais estratégias de desenvolvimento. Suas 
principais ações, sob o aspecto da materialidade, são de caráter obrigatório e seus 
recursos estão legal e constitucionalmente assegurados. Por meio do Programa, o 
Governo Federal concretiza um conjunto de políticas educacionais para a 
universalização da educação básica, assegurando a equidade nas condições de acesso 
e permanência dos alunos à educação infantil, ao ensino fundamental e médio e à 
educação de jovens e adultos. Seu objetivo está diretamente relacionado ao de governo 
- propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com 
equidade, qualidade e valorização da diversidade - e ao objetivo setorial do MEC de 
ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
Durante o exercício de 2009, o Programa executou R$10,7 bilhões, o que representou 
91,35% dos recursos orçados para o ano. O financiamento das ações essenciais 
representou, em termos percentuais, 90% dos recursos totais do Programa, sendo: 47% 
para o financiamento da complementação da União ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação 
(Fundeb); 19% para o apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica; 11% para o 
Dinheiro Direto na Escola para Educação Básica; 8% para a Distribuição de Materiais e 
Livros Didáticos para o Ensino Fundamental, Distribuição de Acervos Bibliográficos para a 
Educação Básica e Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio; e 4% 
para o Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica. O financiamento das demais 
ações do Programa representou 10% do total dos recursos. Desta forma, as ações do 
Programa Brasil Escolarizado asseguram efetividade ao segmento da política pública.  
 
A ação Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação (Fundeb) constitui 
medida de política pública destinada a assegurar a redução das desigualdades 
educacionais existentes entre os entes da federação, no âmbito da educação básica. A 
partir da sua implantação, o Governo Federal aumentou seu compromisso com o 
financiamento da educação básica, ampliando o aporte de recursos financeiros, a título 
de complementação, aos estados da Federação que tenham seu valor aluno/ano 
abaixo do mínimo definido nacionalmente para a educação básica. Em 2009, foram 
contemplados 45,3 milhões de alunos da educação básica de todos os estados e Distrito 
Federal com os recursos do Fundeb. O aporte de recursos da União ao Fundo totalizou R$ 
5,1 bilhões e foi destinado aos Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, beneficiando um contingente de 16,5 milhões de 
alunos. Vale destacar que a execução da ação foi eficaz sob a ótica orçamentária, haja 
vista que 100% dos recursos empenhados no exercício foram executados.  
 
As ações Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (8744), Dinheiro Direto na 
Escola para Educação Básica (0515) e Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica 
(0969) são institucionalizadas mediante lei e por isso ganharam status de execução 
obrigatória. A Lei nº 11.947, conversão da Medida Provisória nº 455/2009, reestruturou tais 
ações e efetivou o acesso da população à educação, com o atendimento às 
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modalidades da educação básica. Merece destaque, ainda, a criação dos chamados 
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, instituídos pelas organizações sociais 
inseridas nos programas, os quais, cotidianamente, têm endereçado aos órgãos de 
controle, denúncias e/ou representações sobre malversação de recursos públicos pelos 
gestores locais. 
 
As principais alterações que impactaram na implementação das ações,em 2009, foram:  
 
a) Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE): ajuste do valor per capita 
aluno/dia de R$ 0,30 para pré-escola, fundamental, médio e educação de jovens e 
adultos; de R$ 0,60 para alunos matriculados em creches, escolas indígenas e escolas 
localizadas em áreas remanescentes de Quilombolas; e de R$ 0,80 para os alunos do 
Programa Mais Educação. 
 
b) Dinheiro Direto na Escola para Educação Básica (PDDE): desenvolvimento do 
planejamento estratégico vinculado ao desenvolvimento e implantação do projeto 
político-pedagógico da escola no contexto do Plano de Desenvolvimento da Escola 
(PDE-Escola). O percentual de 4,87% referente ao não atingimento da meta física foi 
decorrente do indeferimento dos processos em virtude do não atendimento aos requisitos 
necessários à adesão e à habilitação das escolas e entes federados: a adimplência com 
prestação de contas e na manifestação tempestiva de participação; e da aprovação 
dos créditos suplementares próximos ao encerramento do exercício;  
 
c) Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental (PNLD), 
Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio (PNLEM) e Distribuição de 
Acervos Bibliográficos para a Educação Básica (PNBE): limitações financeiras para 
efetivação dos empenhos e, ainda, por força de problemas associados ao processo de 
divulgação das obras selecionadas, que tornaram exíguo o tempo para a execução dos 
trâmites de habilitação, negociação e contratação com as editoras até o final do 
exercício; e no PNLEM os fatores que impactaram os índices de desempenho do 
Programa são associados ao período de efetivação dos créditos suplementares.  
 
d) Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica: 
vinculada ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), registrou impacto no 
desempenho devido ao contigenciamento orçamentário motivado pela queda na 
arrecadação tributária, reflexo da crise econômica mundial.  
 
e) Formação Inicial e Continuada a Distância: financiou, dentre outros programas e 
iniciativas, o Mídias na Educação, um programa de educação a distância, com estrutura 
modular, que visa proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das 
diferentes tecnologias da informação e comunicação (TV e vídeo, informática, rádio e 
impresso). O público-alvo prioritário são os professores da educação básica. Há três níveis 
de certificação, que constituem ciclos de estudo: o básico, de extensão, com 120 horas 
de duração; o intermediário, de aperfeiçoamento, com 180 horas; e o avançado, de 
especialização, com 360 horas. Outra iniciativa financiada pela ação foi o ProInfo 
Integrado, programa de formação voltada para o uso didático-pedagógico das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à 
distribuição dos equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e 
recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD 
Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais.  
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f) Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública: financiou o 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), que é uma ação educacional 
criada para promover o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e Comunicações 
(TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio. Neste sentido, o MEC compra, 
distribui e instala laboratórios de informática nas escolas públicas de educação básica. 
Em contrapartida, os governos locais (prefeituras e governos estaduais) devem 
providenciar a infraestrutura das escolas indispensável para que elas recebam os 
computadores.  
 
INDICADORES: 
Possibilidade de alcance do índice final previsto e de cumprimento das metas dos 
indicadores: 
 

Índice de 
Referência  

Índice apurado em 
2009  

Possibilidade de alcance 
do índice previsto para 

2011  

Indicador do 
Programa 

(Denominação e 
unidade de 
medida)   Índice  Data de 

Apuração 
Índice 

Data de 
Apuração*
(MM/20AA)

Índice 
previsto 
para o 
final do 
PPA 
(2011)  

Alta Média  Baixa Muito 
Baixa 

Taxa de 
freqüência à 
escola da 
população na 
faixa etária de 
0 a 3 anos (%) 

13,00  24/09/2005
Não 

apurado
‐  

‐   54,40  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

De  acordo  com  informações  do  Inep/MEC,  o  cálculo  desses  indicadores  é  baseado  nos 
dados da PNAD do  IBGE, que é divulgado anualmente em meados de setembro. Dessa 
forma, ainda não é possível calcular essa  taxa para o exercício de 2009. A previsão para 
divulgação  dessa  informação  é  novembro  de  2010.  Considerando  a  tendência  dos 
exercícios anteriores, há expectativa de que o  índice atinja o valor previsto para 2009, ou 
seja, 43,40. 

 
Taxa de 
freqüência 
bruta ao ensino 
médio (%) 

80,70  24/09/2005
Não 

apurado
‐  

‐   91,90  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE. 
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Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

De  acordo  com  informações  do  Inep/MEC,  o  cálculo  desses  indicadores  é  baseado  nos 
dados da PNAD do IBGE, que é divulgada anualmente apenas em meados de setembro. 
Dessa forma, ainda não é possível calcular essa taxa para o exercício 2009. A previsão para 
divulgação  dessa  informação  é  novembro  de  2010.  Considerando  a  tendência  dos 
exercícios anteriores, há expectativa de que o  índice atinja o valor previsto para 2009, ou 
seja, 88,90. 

 
Taxa de 
frequência 
líquida à Pré‐
escola da 
população na 
faixa etária de 
4 a 6 anos (%) 

62,90  24/09/2005
Não 

apurado
‐  

‐   87,50  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

De  acordo  com  informações  do  Inep/MEC,  o  cálculo  desses  indicadores  é  baseado  nos 
dados da PNAD do IBGE, divulgado anualmente apenas em meados de setembro. Dessa 
forma,  ainda  não  é  possível  calcular  essa  taxa  para  o  exercício  2009. A  previsão  para 
divulgação  dessa  informação  é  novembro  de  2010.  Considerando  a  tendência  dos 
exercícios anteriores, há expectativa de que o  índice atinja o valor previsto para 2009, ou 
seja, 82,09. 

 
Taxa de 
freqüência 
líquida ao 
ensino 
fundamental 
da população 
na faixa etária 
de 7 a 14 anos 
(%) 

94,40  24/09/2005
Não 

apurado
‐  

‐   97,50  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

De  acordo  com  informações  do  Inep/MEC,  o  cálculo  desses  indicadores  é  baseado  nos 
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dados da PNAD do IBGE, que é divulgada anualmente apenas em meados de setembro. 
Dessa forma, ainda não é possível calcular essa taxa para o exercício 2009. A previsão para 
divulgação  dessa  informação  é  novembro  de  2010.  Considerando  a  tendência  dos 
exercícios anteriores, há expectativa de que o  índice atinja o valor previsto para 2009, ou 
seja, 97,35. 

 
Taxa de 
freqüência 
líquida ao 
ensino médio 
da população 
na faixa etária 
de 15 a 17 anos 
(%) 

45,30  24/09/2005
Não 

apurado
‐  

‐   52,80  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de 
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

De  acordo  com  informações  do  Inep/MEC,  o  cálculo  desses  indicadores  é  baseado  nos 
dados da PNAD do IBGE, que é divulgada anualmente apenas em meados de setembro. 
Dessa forma, ainda não é possível calcular essa taxa para o exercício 2009. A previsão para 
divulgação  dessa  informação  é  novembro  de  2010.  Considerando  a  tendência  dos 
exercícios anteriores, há expectativa de que o  índice atinja o valor previsto para 2009, ou 
seja, 50,40. 

 
TNota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice 
do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice. T 

 
PÚBLICO-ALVO: 
O público-alvo do Programa é composto por crianças, adolescentes e jovens. Analisando-
se as ações Apoio à Alimentação Escolar, Formação Continuada a Distância, Distribuição 
de Materiais e Livros Didáticos para os ensinos fundamental e médio do Programa 1061, 
observa-se que, superaram a meta física prevista, com exceção da ação Apoio ao 
Transporte Escolar que obteve 89% da meta física prevista. 
 
SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS:  
O Programa avalia a satisfação de seus beneficiários. Considera-se que o beneficiário 
está satisfeito com a execução do Programa, pois essa ocorre de maneira contínua e 
processual. Os mecanismos utilizados para avaliação da satisfação dos beneficiários são: 
ouvidoria, atendimento institucional, avaliação indireta via órgãos de controle, contatos 
telefônicos dos gerentes das ações do Programa, gestores e técnicos com secretarias de 
educação estaduais e municipais. 
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OUTRAS AVALIAÇÕES: 
Além da avaliação formal dos Programas do PPA, encontra-se em andamento, com 
previsão de término para 2010, outra avaliação referente a: teste do desempenho dos 
veículos do Transporte Escolar (Ônibus e barcos); e Estudo de estimativa de Custo Aluno 
do Transporte Escolar na área rural. A instituição avaliadora é o Centro Interdisciplinar de 
Estudos em Transportes (CFTRU/ Universidade de Brasília).  
 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
O Programa possui mecanismos que promovem a participação social. São eles: 
 
- Ouvidoria: efetua a coleta e sistematização de informações sobre o desempenho do 
Programa 1061.  

- Discussão em Conselho Setorial: há uma ação específica dentro do Programa com o 
objetivo de formar gestores, professores, merendeiras, pais de aluno e demais integrantes 
da sociedade civil com o intuito de exercer o controle social. 

AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA:  
a) Denominação do Programa: A denominação tem se mostrada adequada para 
designar os limites e possibilidades do Programa. 
 
b) Definição do Objetivo do Programa em relação ao problema: O objetivo enfatiza o 
aspecto da universalização da educação básica (acesso do aluno). O Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE tem levado a uma ampliação dos objetivos do 
Programa 1061, principalmente nos aspectos relacionados com a permanência do aluno 
em sala de aula (elevação contínua da qualidade).  
 
c) Caracterização do Público-Alvo:  
O foco do Programa, qual seja, crianças, adolescentes e jovens explicita os beneficiários 
diretos. 
 
d) Regionalização:  
As ações do Programa têm levado em consideração as diferenças, necessidades e 
peculiaridades regionais. 
 
e) Definição dos Indicadores:  
Encontra-se em fase de estudo proposta de revisão dos indicadores para o próximo PPA. 
 
f) Inclusão ou Exclusão de Ações:  
As ações do Programa 1061 são alvo de constantes avaliações com relação à sua 
pertinência no Programa e quanto à necessidade de criação de novas ações.  
 
g) Atributos de Ações (Título, Produto, Unidade de Medida):  
No processo de avaliação da pertinência das ações tem se verificado título, descrição, 
produto e unidade de medida. Também foram efetuadas algumas proposições de 
melhoria e apresentadas as adequações necessárias. 
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Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação 
Profissional e Tecnológica  
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
O Programa tem por objetivo ampliar a oferta de educação profissional nos diversos níveis 
e modalidades de ensino. Tendo o ano de 2006 como referência, dados dos censos 
educacionais do MEC indicam que a meta estabelecida para 2011 será atingida.  
 
Na educação profissional técnica de nível médio, o censo aponta a existência de 927.968 
alunos matriculados, o que corresponde a um crescimento de 31% em relação a 2006. No 
nível superior tecnológico, o crescimento foi de 68,9%, considerando-se a existência atual 
de 218.843 matrículas nesse nível de ensino.  
 
É importante sinalar as ações que se amparam no PDE e que foram implementadas no 
decorrer de 2009. Essas ações são de fundamental relevância no fortalecimento das 
políticas públicas necessárias para a consolidação do Plano que reafirma a educação 
profissional e tecnológica como importante vetor na busca de um projeto soberano de 
Nação. Em apoio a esse fortalecimento destacam-se algumas importantes ações 
executadas em 2009:  
- Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; 
- Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; 
- Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional; 
- Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e 
Tecnológica (Brasil Profissionalizado) e  
- Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional.  
 
Além dessas, as ações não orçamentárias de criação da Rede Certific e o 
acompanhamento do Acordo entre o MEC, SENAI e Senac  por meio do SISTEC (Sistema 
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica) demonstram a sintonia 
dos programas do MEC com as políticas de inclusão definidas e aplicadas pelo Governo 
Federal. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
1) A ação denominada Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica atingiu, em 2009, uma execução financeira de 99,8%, considerando os 
recursos disponíveis na ordem de R$ 328,3 milhões, dos quais foram empenhados R$ 327,9 
milhões. Em relação à dotação autorizada de R$ 339 milhões a execução foi de 97%. Esses 
recursos foram aplicados nas 236 unidades em funcionamento e permitiram o 
atendimento a 42 das 50 novas unidades da rede federal previstas, possibilitando, em 
2009, ano do centenário da Rede, a conclusão de obras ou aquisição de equipamentos 
para 100 novas escolas, com funcionamento previsto para março de 2010, totalizando, 
assim, 280 das 380 que deverão estar em funcionamento até o final de 2010.  
 
2) Com a sanção, pelo Presidente da República, da Lei 11.892/2008, foi instituída a Rede 
Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e foram criados os Institutos 
Federais de Educação Ciência e Tecnologia. Esta iniciativa permitiu, no ano de 2009, o 
reordenamento das instituições de educação profissional e tecnológica federais por meio 
da transformação ou integração de 68 autarquias, antigas escolas técnicas e 
agrotécnicas e Cefets, agora transformadas em campus, juntamente com suas 34 



unidades de ensino descentralizadas e mais 8 escolas vinculadas às universidades 
federais, que assumiram um modelo moderno de gestão. agregando-se de forma 
racional aos 38 Institutos Federais criados nas 27 unidades federativas.  
O suporte orçamentário, que permitiu o investimento na melhoria da infraestrutura física e 
de equipamentos dessas instituições, foi calcado na ação Reestruturação da Rede 
Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Foram atendidas 237 unidades, 
perfazendo 90% da meta física prevista, com dotação orçamentária inicial de R$170,9 
milhões. Com a redução do limite imposto a essa ação foram disponibilizados recursos da 
ordem de R$ 152,5 milhões, dos quais foram empenhados R$ 151,5 milhões, atingindo um 
percentual de execução de aproximadamente 99,3%.  
 
3) Em consonância com as necessidades de apoio às diversas ações de modernização e 
atualização das instituições de educação profissional do País, merece destaque a ação 
de Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional. Ressalta-se que 100% da meta 
física prevista, isto é, atendimento a 236 instituições distribuídas entre as unidades 
federativas. A dotação inicial dessa ação foi de aproximadamente R$ 124 milhões, sendo 
disponibilizados em função da redução do limite orçamentário nessa ação R$ 115,3 
milhões, dos quais foram empenhados R$ 113,8 milhões, o que corresponde a um 
percentual de 98,7% de execução.  
 
4) No que se refere à ação Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da 
Educação Profissional, está em processo de consolidação uma pesquisa que se realizará 
mediante a utilização de ferramentas que possibilitam a avaliação, o monitoramento, a 
modernização, o aprimoramento, a transparência e o controle social da oferta e da 
expansão da educação profissional e tecnológica no Brasil. Estão sendo implementados 
os projetos pilotos do Sistema de Informações da Educação Profissional (SIEP ) nos Institutos 
Federais de Brasília e Catarinense, os quais serão disponibilizados para toda a Rede 
Federal, a partir de março de 2010.  
O Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA-EPT), o Portal da Biblioteca Digital, o 
Portal da Educação Profissional e Tecnológica e o Portal da Educação Profissional e 
Tecnológica Virtual - EaD (EPCT Virtual), entre outras ferramentas digitais que serão 
integradas com o Sistema Integrado de Monitoramento e Controle do Ministério da 
Educação (Simec).  
Nessa ação foi alcançada 100% da meta física prevista de implantar 5 subsistemas, com o 
empenho de recursos da ordem de R$ 2,8 milhões correspondentes a 52,3% da dotação 
inicial de R$ 5,3 milhões. Ressalte-se a não utilização de R$ 1,4 milhões em investimentos, 
considerando-se que foram mantidos os 45 núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento, já 
instalados em 2008 em 28 instituições da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, não sendo necessária a ampliação de infraestrutura física e equipamentos 
no ano de 2009.  
 
5) O Programa Brasil Profissionalizado, alicerçado na ação Modernização das Redes 
Públicas Estaduais e Municipais de Educação Profissional e Tecnológica, implementado 
com o foco na melhoria da educação básica, especialmente no apoio às redes públicas 
que ofertam ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica, possibilitou o 
atendimento aos projetos de modernização, ampliação e construção de escolas e 
capacitação de docentes e gestores em 23 das 27 unidades da federação. Foram 
assinados com os entes federados convênios da ordem de R$ 705 milhões. Em função das 
dificuldades operacionais com os estados no que se refere à obtenção de documentos 
necessários ao trâmite legal dos processos, de uma dotação inicial de R$ 339,7 milhões 
foram empenhados 66,4% desses recursos, atingindo-se o montante de R$ 225,7 milhões. 
Em 2009, foram beneficiados 252,3 mil alunos e 1.214 escolas na forma de assistência 
técnica.  
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6) Em 2009, foi implementado o Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica (SISTEC), pioneiro e inovador com o intuito de reunir e 
disponibilizar a sociedade informações sobre cursos técnicos de nível médio e cursos 
de qualificação profissional. Dentre as funcionalidades do sistema, destaca-se a 
apresentação de informações sobre: escolas em funcionamento regular; órgãos 
competentes de cada sistema de ensino; matrículas, abandono e 
conclusões; acompanhamento do acordo de gratuidade com o Sistema S; além da 
possibilidade de apontar tendências na formação profissional ao identificar os cursos mais 
procurados e as disparidades regionais nessa oferta.  
O sistema foi desenvolvido para coletar dados dos ingressantes em cursos técnicos e de 
qualificação profissional a partir do ano de 2009, sendo possível a esses 
estudantes conferir eletronicamente a validade nacional dos diplomas emitidos.  Apenas 
em 2009, o  SISTEC contabilizou 2,8 milhões de matrículas, das quais 488.511 são de 
ingressantes em Cursos Técnicos e aproximadamente 2,3 milhões ingressantes em cursos 
de qualificação profissional.  Quanto ao acordo de gratuidade do Sistema S, celebrado 
entre o Governo Federal, o SENAI e Senac é possível, através do SISTEC, 
o acompanhamento e controle pela sociedade, órgãos de controle e entidades 
envolvidas das metas previstas e dos resultados alcançados. Em 2009, foram 
contabilizadas 287.264 novas matrículas gratuitas no SENAI e Senac, decorrentes do 
Acordo de Gratuidade, o que corresponde a 217.836 alunos de baixa renda 
beneficiados. Assim, pelos indicadores de monitoramento do Acordo de Gratuidade, 
contidos no SISTEC, disponível em página web e considerando apenas as matrículas 
equalizadas - sem levar em conta dados orçamentários - vislumbra-se o atendimento das 
metas nacionais contidas no acordo, inclusive com uma tendência de superação: o 
SENAI com um indicador de  gratuidade de 50,7%, cuja meta era de 50%; e o Senac com 
um indicador de 33,3% para uma meta de 20%.  Desta forma, entende-se o SISTEC como o 
sistema que realizará o acompanhamento das metas previstas no acordo até 2014, 
quando o SENAI e o Senac deverão comprometer 66.6% da contribuição compulsória 
recebida em matrículas e cursos gratuitos.  
 
INDICADORES: 
Possibilidade de alcance do índice final previsto e de cumprimento das metas dos 
indicadores: 
 

Índice de Referência   Índice apurado em 2009  
Possibilidade de alcance 
do índice previsto para 

2011  

Indicador do 
Programa 

(Denominação 
e unidade de 
medida)   Índice  Data de 

Apuração  Índice 
Data de 

Apuração* 
(MM/20AA) 

Índice previsto 
para o final do PPA 

(2011)  
Alta Média Baixa Muito 

Baixa 

Número‐Índice 
de Matrículas 
Iniciais na 
Educação 
Profissional de 
Nível Técnico 
(Índice 
numérico) 

100,00  26/03/2006 
Apurado
131,00 

12/2009  224,64  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 
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Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item ʹaltaʹ)  

Tendo em vista que as novas unidades vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica foram ou estão sendo inauguradas, e em virtude dos respectivos ciclos escolares, denota 
que a meta estabelecida será atingida, uma vez que cada campus dos institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia ofertará 1.200 novas vagas. 

Número‐
Índice de 
Matrículas 
Iniciais na 
Educação 
Profissional 
de Nível 
Tecnológico 
(Índice 
numérico) 

100,00  26/03/2006 
Apurado
168,90 

12/2009  224,64  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo da Educação Superior 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item ʹaltaʹ)  

No mesmo  viés do  aumento da  oferta de matrículas  para  os  estudantes do  ensino médio,  o  nível 
tecnológico atingirá plenamente a meta estabelecida, uma vez que os institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia ofertam 50% das suas vagas para alunos de cursos superiores. Nesse sentido, com 
a expansão da rede federal, a meta será plenamente atingida. 

 
TNota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do 
indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice. T 

 
 
PÚBLICO-ALVO: 
O público alvo é formado por jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, 
e superior tecnológica e professores da educação básica e da educação profissional. 
Conforme os dados do censo escolar, o público alvo está amplamente coberto, com 
ampliação do acesso e da oferta de cursos em todos os níveis e modalidades de ensino. 
 
SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 
O Programa não avalia a satisfação de seus beneficiários. Em virtude do grande número 
de pessoas beneficiadas pelo Programa, aliado à falta de unicidade de sistemas capazes 
de integrar todas as unidades de ensino ofertantes de educação profissional e 
tecnológica, ainda há grande dificuldade para a consolidação de informações. No que 
pese a dificuldade apontada, foi desenvolvido o Sistema Nacional de Informação da 
Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), hoje em fase de implantação, que poderá 
atingir todas as instituições que ofertam educação profissional e tecnológica. Esse sistema, 
desenvolvido pelo MEC, é pioneiro e inovador no País, por disponibilizar mensalmente 
informações sobre escolas que ofertam cursos técnicos de nível médio, seus cursos e 
alunos desse nível de ensino. Caso a escola também ofereça cursos de formação inicial e 
continuada, o SISTEC apresentará ainda dados referentes aos cursos e aos alunos dessa 
oferta de ensino. Nesse sentido, poder-se-á integrar ao SISTEC instrumentos capazes de 



aferir a satisfação dos beneficiários do Programa. Essa integração se dará com o Sistema 
Integrado de Gestão Acadêmica da Educação Profissional e Tecnológica (SIGA-EPT), que 
apresenta um módulo de "pesquisa de egressos", responsável pela avaliação do grau de 
satisfação dos alunos.  
 
OUTRAS AVALIAÇÕES: 
Além da avaliação formal dos Programas do PPA, não foi realizada outra avaliação.  
 
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
O Programa possui mecanismos que promovem a participação social. São eles: 
 
a) Ouvidoria: está em pleno funcionamento a ouvidoria do MEC, cujo trabalho tem 
trazido avanços no atendimento da sociedade brasileira. 
 
b) Audiência Pública: são realizadas audiências públicas principalmente na fase de 
implementação de cursos técnicos federais, em virtude do fomento à participação social 
na escolha de novos cursos, sempre voltados ao arranjo produtivo local. 
 
c) Reunião com grupos de interesse: constantemente o MEC se reúne com os grupos 
representativos da sociedade brasileira, principalmente os voltados à educação 
profissional e tecnológica. 
 
d) Discussão em Conselho Setorial: as discussões com os conselhos setoriais ocorrem 
durante todo o ano. O debate fortalece a política estabelecida bem como consolida a 
direção de futuras ações. 
 
e) Conferências regionais e nacionais: foram realizadas inúmeras conferências regionais e 
nacionais, uma vez que serviram de instrumento preparatório do primeiro Fórum Mundial 
de Educação Profissional e Tecnológica, realizado em Brasília no mês de novembro.  
 
f) Outros: Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, realizado em Brasília, 
reuniu participantes de diversos países, que debateram os rumos da educação 
profissional no mundo. 
 
AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: 
a) Definição dos Indicadores:  
Ainda é necessária a formulação de indicadores capazes de precisar, de forma mais 
ampla, os resultados obtidos mediante a execução das ações estabelecidas. 
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Programa 1073 - Brasil Universitário 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
O desenvolvimento de ações diretas, descentralizadas e por meio de transferências, 
promovidas pela Secretaria de Educação Superior e Instituições Federais de Ensino 
Superior, com possibilidades de parcerias com outras instituições governamentais ou não, 
possibilitaram a oferta de vagas, seja por meio da expansão das universidades federais ou 
por meio de programas de financiamento como o Programa Universidade para Todos 
(ProUni), Programa de Financiamento Estudantil (Fies) e às políticas de inclusão, 
proporcionadas pelo Programa de Extensão Universitária (Proext) e pelo Programa de 
Acessibilidade na Educação Superior (Incluir).  
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
1) O Ministério da Educação, no que se refere à educação superior, vem trabalhando em 
três principais dimensões: (I) expansão e manutenção das universidades federais; (II) 
desenvolvimento de políticas de inclusão de setores tradicionalmente excluídos da 
educação superior; e (III) supervisão e regulação do sistema federal de educação 
superior para garantir a qualidade do ensino. Na educação superior, houve um 
significativo incremento do orçamento de capital e outros custeios das instituições 
federais de ensino superior, que inclui as despesas de manutenção, com a exceção do 
orçamento de pessoal, sem computar o pagamento de bolsas de ensino dos programas 
de pós-graduação e pesquisa e os recursos originários de convênios e emendas 
parlamentares.  
 
2) Entre as iniciativas para retomada do crescimento da educação superior pública, 2009 
continuou-se a consolidação do Segundo Ciclo de Expansão com Reestruturação, no 
âmbito do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni), iniciado ao final de 2007, com a adesão das 53 Universidades Federais 
então existentes, com o início de funcionamento de 10 novos campus, devendo chegar 
ao número de 124 novos campus no período de 2003-2010. Além disso, o Governo Federal 
proporcionou a criação de três novas universidades, no âmbito do Terceiro Ciclo de 
Expansão com Ênfase nas Interfaces Internacionais, sendo aprovados em 2009 os Projetos 
de Lei de criação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) com 
sede em Foz do Iguaçu, da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), com sede 
em Santarém (PA) e da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), com sede em 
Chapecó (SC). Para 2010, está prevista a aprovação da quarta universidade no terceiro 
ciclo, a Universidade Luso-Afro-Brasileira (Unilab), com sede em Redenção (CE). Com isso, 
até o final de 2010 o quadro da educação superior no Brasil contará com 59 
Universidades Federais.  
 
Para receber recursos previstos no PDE, as universidades federais elaboraram projetos de 
reestruturação que incluem, além do aumento de vagas, medidas como: ampliação ou 
abertura de cursos noturnos; redução do custo por aluno; flexibilização de currículos; 
criação de novas arquiteturas curriculares; e a adoção de ações de combate à evasão, 
fazendo com que a necessidade de expansão da educação superior, já concebida em 
documentos de políticas de educação, bem como a evolução da qualidade desse 
ensino se constituam em preocupação permanente.  
 
Assim, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Ifes (Reuni) tem 
como metas globais: elevar a taxa de conclusão das graduações presenciais para 90%; 
elevar a relação aluno-professor para 18 nas graduações presenciais; e aumentar, no 



mínimo, 20% das matrículas de graduação, tendo como perspectivas até 2012: a 
expansão de cursos em 53%, aumentar as vagas em 70%; reduzir em 38%  o custo aluno-
graduação de R$ 15 milhões em 2007, para R$ 9,4 milhões em 2012, atingindo 227.668 
vagas.  
 
Além da ampliação nas vagas dos cursos de graduação, 26 das 53 Universidades Federais 
participantes do Reuni (43,4%) apresentaram projetos institucionais com importantes 
componentes de inovação que puderam ser classificados em cinco tipos: Formação em 
Ciclos - Geral, Intermediário, Profissional, ou de pós-graduação; Formação básica comum 
para todos os cursos de graduação: geral (ciclo básico) ou por grandes áreas; Formação 
básica em uma ou mais das grandes áreas: saúde, humanidades, engenharias, 
licenciaturas; bacharelados interdisciplinares em uma ou mais das grandes áreas: 
ciências, ciências exatas, ciência e tecnologia, artes, humanidades, saúde, ciências 
exatas e bacharelados com dois itinerários formativos. O maior acréscimo no número de 
vagas ocorrerá no ensino noturno, com a ampliação de 140% no número de vagas em 
2012 em relação aos dados de 2007.  
 
Além da expansão, da reestruturação e da inovação dos cursos de graduação, o 
Programa promoverá a abertura de mais de 593 novos cursos de pós-graduação, o que 
corresponderá a um aumento de 33,05% dos cursos atuais, proporcionando mais 5.812 
bolsas de mestrado, 4.096 bolsas de doutorado e 393 bolsas de pós-doutorado, até o final 
de 2012. É importante salientar, que a projeção do Programa Reuni indica um 
crescimento de 12,64% nas vagas de 2010 em relação a 2009, sendo que o crescimento 
projetado em vagas noturnas é de 18,18%.  
 
A significativa expansão desse número de vagas na graduação demanda recursos que 
estão sendo investidos no fortalecimento das unidades acadêmicas e cursos novos e já 
existentes, por meio da construção e readequação de espaços físicos (reformas e 
construções), compra de novos equipamentos, ampliação do quadro docente, 
reavaliação das práticas pedagógicas, aproximação entre a pós-graduação e a 
graduação (suporte pedagógico) e incremento do apoio técnico-administrativo.  
 
Para atender às demandas do Programa Reestruturação e Expansão das universidades 
federais foi autorizada em 2008 e 2009 a reposição da força de trabalho com concursos e 
provimentos de 10.982 vagas de docentes de 3º grau e 9.289 vagas de técnicos 
administrativos em educação para as Ifes.  
 
3) O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) foi instituído em 2007. Oferece 
assistência estudantil e se destina aos estudantes matriculados em cursos de graduação 
presencial das instituições federais de ensino superior. Nas ações de assistência no PNAES 
estão incluídas: moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão 
digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico, cujas ações são executadas pela 
própria instituição de ensino, considerando suas especificidades. O PNAES contribui para a 
melhoria do desempenho acadêmico e age, preventivamente, nas situações de 
repetência e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. Em 2009 
foram 55 as Instituições Federais de Educação Superior que receberam o montante de R$ 
204 milhões. Os critérios de seleção dos estudantes são principalmente socioeconômicos, 
mas sem prejuízo dos demais requisitos fixados pelas próprias instituições de educação 
superior. Os estabelecimentos de ensino devem acompanhar e avaliar o desenvolvimento 
do PNAES. 
 
4) Criado em 1979, o Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido por grupos de 
estudantes, com tutoria de um docente doutor, organizados a partir de cursos de 
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graduação das Ifes. Concede bolsas de apoio acadêmico aos alunos regularmente 
matriculados em cursos de graduação. Em 2009 o PET contava com 400 grupos e 4.674 
bolsistas (4.274 alunos e 400 tutores), distribuídos por todo o território nacional, em 
instituições de ensino superior públicas federais, estaduais e municipais e privadas, com 
pelo menos um grupo de pesquisa em cada estado brasileiro. Registre-se que a meta 
física prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA/2009) refere-se ao número de tutores, 
embora o produto publicado na mesma lei seja de aluno treinado. Sendo assim, a meta 
física prevista foi alcançada em 100% e não 1.167% conforme registrado no sistema, com 
R$ 26,4 milhões (87,86% dos recursos previstos). 
 
5) O Programa de Extensão Universitária - Proext, que foi criado em 2003 e instituído pelo 
Decreto nº 6.495/2008, é destinado a apoiar instituições públicas de educação superior no 
desenvolvimento de projetos de extensão universitária, com vistas a ampliar sua interação 
com a sociedade. São desenvolvidas ações acadêmicas que enfatizam políticas públicas 
e promovem o desenvolvimento social. No exercício de 2009, comprometidos com a 
extensão universitária, os Ministérios da Cultura e do Trabalho e Emprego, juntamente com 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, iniciaram entendimentos com o 
MEC para ampliar as potencialidades do Proext. O edital Proext 2009 concretiza a 
parceria com estas instituições para a realização de ações conjuntas de extensão em 
áreas específicas, quais sejam: 1) Educação, Desenvolvimento Social e Saúde; 2) Gestão 
Cultural, Economia da Cultura e Desenvolvimento das Linguagens Artísticas; 3) Trabalho, 
Emprego e Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários; e 4) Preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro. Os recursos disponibilizados para o Proext (ação 2C68) no 
ano de 2009 foram de R$19,2 milhões. 
 
6) O Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G), constitui-se em uma 
atividade de cooperação com países em desenvolvimento que mantém acordos 
educacionais ou culturais com o Brasil. Seu objetivo principal é possibilitar aos cidadãos 
daqueles países realizar estudos universitários no Brasil, em nível de graduação, nas 
Instituições de Ensino Superior participantes do Programa. Atualmente, o PEC-G atende 
mais de 3,5 mil estudantes de 43 países da América Latina e Caribe, África e Ásia. O 
Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) consiste em conceder 
auxílio financeiro no valor de um salário mínimo, por 12 meses, para alunos estrangeiros, 
participantes do PEC-G, regularmente matriculados em cursos de graduação das Ifes. 
Atualmente, o Promisaes atende estudantes provenientes de mais de 40 países, 
principalmente da África, matriculados em 42 Ifes.  
 
7) O MEC é também responsável por ações voltadas para o apoio direto a estudantes de 
Graduação, tendo como foco a ampliação do acesso e da permanência na educação 
superior. Esse apoio possui duas vertentes principais: a concessão de bolsas de estudo, por 
meio do Programa Universidade para Todos (ProUni), e a concessão de financiamento 
estudantil, por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). 
São ações que, em conjunto, já atenderam cerca de 950 mil estudantes, o que revela 
significativo impacto sobre seu público-alvo.  
 
Em relação ao ProUni, o ano de 2009 marcou o período de maior oferta de bolsas de 
estudos desde a criação do Programa. Foram 247.643 bolsas ofertadas no exercício. 
Desde sua criação, em 2005, são aproximadamente 430 mil bolsistas atendidos pelo 
Programa. A concessão de bolsa permanência (ação complementar do ProUni) visa 
assegurar a permanência dos bolsistas mais carentes do Programa na Educação Superior. 
Constitui-se em um auxílio mensal de trezentos reais concedido aos bolsistas integrais que 
freqüentam cursos com carga horária média superior a 6 horas por dia letivo. Em 2009 
apresentou a execução física de 88% da meta prevista com execução financeira de 
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aproximadamente 34% dos recursos autorizados. Foram concedidas cerca de 4.200 bolsas 
com gastos de aproximadamente R$ 14 milhões.  
 
Quanto ao Fies, deve-se registrar que, em 2009, foi atingida a marca de 487 mil contratos 
ativos. Considerando-se apenas 2009, foram aproximadamente 33 mil estudantes 
atendidos, 33% da meta física prevista. A partir da criação do ProUni, o MEC vem 
estudando e implementando mudanças no Fies, de modo a adaptá-lo à nova realidade 
das políticas de apoio aos estudantes universitários. Esse processo culminou com a 
promulgação da Lei nº 11.552/2007, resultante de Projeto de Lei de iniciativa do MEC, que 
introduziu diversos aperfeiçoamentos no Fies e, principalmente, 
articulou as políticas de financiamento estudantil e de concessão de bolsas de estudos do 
ProUni em instituições de ensino superior particulares. Para melhorar as condições de 
financiamento para os estudantes foi publicada a Resolução CMN nº 3.777/ 2009, por 
meio da qual foi estipulada a taxa efetiva de juros de 3,5% a.a. para os contratos 
celebrados a partir da entrada em vigor da resolução.  
 
INDICADORES: 
Possibilidade de alcance do índice final previsto e de cumprimento das metas dos 
indicadores: 
 

Índice de 
Referência  

Índice apurado em 
2009  

Possibilidade de alcance 
do índice previsto para 

2011  

Indicador do 
Programa 

(Denominação e 
unidade de 
medida)   Índice  Data de 

Apuração  Índice 
Data de 

Apuração*
(MM/20AA)

Índice 
previsto 
para o 
final do 
PPA 
(2011)  

 
Alta 
 

 
Média 
 

 
Baixa
 

Muito 
Baixa

Coeficiente de 
Alunos por 
Docentes em 
Exercício na 
Educação 
Superior 
(Unidade) 

15,22  31/12/2006
Apurado
15,80 

12/2009  16,34  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo da Educação Superior 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

Nota‐se elevação de 2,66% na apuração referente a 2009 contra o valor do ano anterior. Tal 
fato  mostra‐se  condizente  com  o  disposto  no  PPA  2008‐2011,  que  espera  trajetória 
ascendente nos resultados desse  indicador com vistas ao alcance da meta planejada para 
2011 de 16,34. 
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Taxa de Docentes 
(em Exercício) 
com Doutorado 
Atuando nas 
Instituições 
Federais de 
Educação 
Superior ‐ 
Graduação 
Presencial (%) 

44,26  31/12/2006
Apurado
49,54 

12/2009  56,90  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo da Educação Superior 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

O  resultado  de  2009  apresenta  elevação  ante  o  ano  anterior,  de  48,78  para  49,54.  O 
acréscimo na proporção de docentes com doutorado nas  Instituições Federais de Ensino 
Superior ‐ Ifes é fruto da realização de concursos públicos para o cargo de docentes nessas 
instituições, no âmbito da ação Reestruturação e Expansão das Universidades Federais  ‐ 
Reuni. Para  tais concursos, a elevada  titulação acadêmica representa um dos critérios de 
seleção. Assim, o aumento da taxa de docentes com doutorado atuando nas Ifes é um dos 
resultados  esperados  para  a  consecução  do  objetivo  do  Brasil  Universitário.  Devido  a 
indisponibilidade  de  dados  do  primeiro  ano  do  Reuni  e,  dessa  forma,  da  obtenção  de 
dados mais  consistentes,  reduzimos  a  possibilidade  de  alcance  desse  indicador  para  a 
Média e reiteramos a sugestão de reavaliação da meta para 55%. 

 
Taxa de Docentes 
(em exercício) 
com Graduação 
Atuando nas 
Instituições 
Federais de 
Educação 
Superior ‐ 
Graduação 
Presencial (%) 

29,40  31/12/2006
Apurado
24,45 

12/2009  22,74  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo da Educação Superior 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  
Dada  a política de  acrescer  a proporção de doutores no quadro de docentes dessas  instituições, 
espera‐se  trajetória descendente nas  curvas  resultantes da  apuração desses  indicadores. Assim o 
resultado verificado em 2009 aponta para essa tendência esperada nas Ifes: na relação de docentes 
graduados e especialistas ante o total de docentes, redução de 2,86% em 2009. 
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Taxa de Docentes 
(em Exercício) 
com Mestrado 
Atuando nas 
Instituições 
Federais de 
Educação 
Superior ‐ 
Graduação (%) 

26,32  31/12/2006
Apurado
25,92 

12/2009  20,36  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo da Educação Superior 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

O projeto Reuni aumentará o número de professores nas Universidades Federais, sendo 
em sua maioria contratados com nível de doutorado. A expectativa é que o percentual de 
docentes  com  mestrado  reduza  em  maior  grau  que  nos  anos  anteriores.  O  resultado 
verificado em 2009 aponta para essa tendência esperada nas Ifes. Na relação de docentes 
com mestrado ante o total de docentes, redução de 0,42% em 2009. Reiteramos a sugestão 
de reavaliação da meta para 22,26%. 

 
Taxa de Matrícula 
de Alunos em 
Instituições 
Federais de 
Educação 
Superior ‐ 
Graduação 
Presencial ‐ no 
Turno Noturno 
(%) 

25,38  31/12/2006
Apurado
25,90 

12/2009  40,09  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo da Educação Superior 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

O resultado em 2009 foi de 25,90 contra 25,55 no ano anterior. A elevação dessa  taxa até 
40,09  é  uma  das  metas  disposta  no  PPA  2008‐2011.  Dessa  forma,  verifica‐se  que  o 
resultado  alcançado  em  2009  está  em  conformidade  com  a  trajetória  planejada  para  o 
indicador. Reiteramos a sugestão da avaliação anterior, sugerimos a reavaliação da meta 
para 35% uma vez que os incrementos nas vagas noturnas levam em média de 4 a 5 anos 
para atingirem o nível máximo de matriculados e, aparentemente,quando da construção 
do indicador, não foi considerado o tempo de maturação do indicador. 
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Taxa de 
Matrículas de 
Alunos em 
Cursos de 
Graduação 
Presenciais no 
Turno Noturno 
(%) 

60,13  31/12/2006
Apurado
62,59 

12/2009  64,09  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo da Educação Superior 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

O resultado esperado para esse indicador é de incremento de taxa, o que foi verificado no 
ano de 2009: 62, 59 contra 61,67 de 2008. 

 
TNota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice 
do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice. T 

 
PÚBLICO-ALVO: 
O público-alvo do Programa são os alunos e professores das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Ifes), bem como bolsistas das Instituições de Educação Superior (IES). As ações 
que visam ao alcance da meta estão sendo desenvolvidas com a ampliação de vagas 
nos cursos noturnos (acréscimo de 25,90% nas instituições federais e 62,59% nas instituições 
privadas), e com o aumento do quantitativo do corpo docente nas Ifes com Doutorado 
(49,54%) e de Mestrado (25,92%). 
 
SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 
O Programa avalia a satisfação de seus beneficiários, os quais se consideram muito 
satisfeitos em razão da ampliação da oferta de vagas e da melhoria da qualificação 
docente nas Ifes. Os mecanismos utilizados para avaliar tal satisfação foram: audiências 
públicas, consultas públicas, reuniões com grupos de interesse, seminários, encontros 
técnicos, sistema e-MEC e consulta por meio do telefone 0800-616161. Os resultados da 
avaliação estão sendo trabalhados com vista à implementação de ações que 
corroboram para o alcance das metas previstas. 
 
OUTRAS AVALIAÇÕES: 
Além da avaliação formal dos Programas do PPA, não foi realizada outra avaliação. 
  
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
Programa possui os seguintes mecanismos que promovem a participação social: 
Ta) Audiência Pública: sTão realizadas audiências públicas com a participação de 
professores, intelectuais, alunos, representantes de entidades e segmentos da sociedade 
civil, com o objetivo de democratizar o processo e aprimorar a elaboração de 
instrumentos que propiciarão a mobilidade de docentes e discentes nas Ifes. 
 
Tb) Consulta Pública:T objetiva colher contribuições, tanto de setores especializados quanto 
da sociedade em geral, sobre as políticas e os instrumentos legais que irão orientar as 



diversas ações no campo da educação no país, constituindo instrumento de 
transparência à sociedade. 
 
c) Reunião com grupos de interesse: desenvolvem atividades que visam à elaboração de 
proposta de plano de trabalho e de avaliações dos programas, que possibilitam a 
geração de propostas de replanejamento. 
 
d) Outros: o e-MEC, sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam 
a educação superior no Brasil, monitora todos os pedidos de credenciamento e 
recredenciamento de instituições de educação superior, autorização, renovação e 
reconhecimento de curso, bem como dos processos de aditamento. Torna os processos 
mais rápidos e eficientes, possibilitando às instituições acompanharem o trâmite dos 
mesmos. Permite, ainda, a geração de relatórios para subsidiar a tomada de decisões. 
 
AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: 
Não há necessidade de aperfeiçoamento. 
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Programa 1374 – Desenvolvimento da Educação 
Especial  
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva define a 
educação especial como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, cuja função é disponibilizar recursos e serviços e realizar o atendimento 
educacional especializado, de forma complementar ou suplementar no ensino regular, 
aos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.  
 
Em 2009, o Brasil ratificou da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência/ONU/2006 que garante o pleno acesso à educação em um sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis, assumindo o compromisso de adotar medidas 
para que as pessoas com deficiência tenham assegurado condições de igualdade para 
sua participação. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação instituiu as Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
orientando os sistemas de ensino para a institucionalização da oferta desse atendimento 
no Projeto Político Pedagógico das escolas, ofertado no turno inverso à escolarização.  
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
Os resultados obtidos referem-se ao crescimento das matrículas de alunos da educação 
especial no ensino regular, do número de escolas públicas, e de municípios com matrícula 
desse público-alvo; também, a ampliação do número de professores com formação em 
educação especial e de escolas públicas com acessibilidade arquitetônica e salas de 
recursos multifuncionais implantadas. Destaca-se, no alcance dos resultados, a 
publicação da Resolução que estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), na educação básica; a disponibilização de 15 mil Salas 
de Recursos Multifuncionais às escolas públicas de ensino regular para a oferta do AEE; a 
expansão da oferta de cursos na Rede de Formação Continuada de Professores, 
contemplando 21.350 professores de 2.193 municípios; o apoio a adequação 
arquitetônica para acessibilidades de 9.336 prédios escolares, por meio do Programa 
Escola Acessível; e a aplicação de 232 mil questionários para a identificação das barreiras 
de acesso e permanência na escola, no âmbito do Programa BPC na Escola. 
 
INDICADORES: 
Possibilidade de alcance do índice final previsto e de cumprimento das metas dos 
indicadores: 
 

Índice de 
Referência  

Índice apurado em 2009 
Possibilidade de alcance 
do índice previsto para 

2011  

Indicador do 
Programa 

(Denominação 
e unidade de 
medida)  Índice  Data de 

Apuração 
Índice 

Data de 
Apuração* 
(MM/20AA) 

Índice 
previsto 
para o 
final do 
PPA 
(2011)  

Alta Média  Baixa Muito 
Baixa

Índice de Acesso 
à Educação 
Básica (%) 

39,00  26/03/2006
Apurado
27,00 

04/2010  97,00  ‐   ‐   X   ‐  
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Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em 
ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

A  educação  especial,  como  uma modalidade  de  ensino  transversal  aos  níveis,  etapas  e 
modalidades,  realiza  o  atendimento  educacional  especializado  complementar  ou 
suplementar a formação dos alunos matriculados no ensino regular. Portanto, as matrículas 
de  alunos  público  alvo  da  educação  especial  no  atendimento  educacional  especializado 
ocorrem de forma concomitante as matrículas destes alunos nas classes comuns de ensino 
regular  e,  dessa  forma,  acompanham  as  variações  das  matrículas  da  educação  básica. 
Considerando a estabilidade nos índices de matrículas na educação básica e que a educação 
especial na perspectiva da educação inclusiva não orienta a contabilização de atividades da 
educação  especial  substitutivas  à  escolarização dos  alunos  com deficiência,  o  alcance da 
meta depende da eliminação do modelo educacional segregado nos sistemas de ensino e da 
efetivação do direito de todos à educação, conforme preconiza a Constituição Federal/1988.  

 
Índice de 
Atendimento 
Educacional 
Especializado 
(Índice 
numérico) 

100,00  20/03/2006
Apurado
97,65 

04/2010  160,00  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em 
ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

A atendimento educacional especializado ‐ AEE constitui a oferta de atividades e recursos 
pedagógicos e de acessibilidade  

 
Índice de 
Matrícula de 
Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais na 
Rede Pública 
de Ensino (%) 

59,70  26/03/2006
Apurado
64,60 

‐   100,00  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

 

 



 70

Taxa de 
Escolas 
Públicas da 
Educação 
Básica com 
Acessibilidade 
Física (%) 

12,80  26/03/2006
Apurado
14,60 

04/2010  25,00  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

 
Taxa de 
Matrícula de 
Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais em 
Classes 
Comuns de 
Escolas 
Regulares na 
Educação 
Básica (%) 

46,40  26/03/2006
Apurado
56,00 

04/2010  68,00  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

 
Taxa de 
Municípios 
com Matrícula 
na Educação 
Especial (%) 

89,00  26/03/2006
Apurado
97,30 

04/2010  97,00  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  
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Taxa de 
Prevalência da 
Educação 
Inclusiva nos 
Municípios 
Brasileiros (%) 

57,00  26/03/2006
Apurado
72,60 

04/2010  72,00  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

 
Taxa de 
Qualificação 
Docente para 
Atendimento 
de Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais na 
Educação 
Básica (%) 

2,10  26/03/2006
Apurado

3,70 
04/2010  5,50  ‐   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Inep ‐ Censo Escolar 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em 
ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

 
Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice 
do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice 



 72

PÚBLICO-ALVO: 
O público-alvo do Programa são alunos com necessidades educacionais especiais. A 
partir do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), a educação especial passa a ter 
um aporte de recursos que possibilita ampliar o atendimento do Programa ao seu público-
alvo. O Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais disponibilizou 
24.301 salas, atendendo 41% das escolas públicas com matrícula de alunos público-alvo 
da educação especial; o Programa de Formação Continuada de Professores em 
Educação Especial contemplou 145.876 professores da rede pública, 7% do total de 
docentes que atuam na educação básica; o Programa Escola Acessível contemplou 
15.051 escolas, 9% das escolas públicas; e o BPC na Escola é implementado em 2.623 
municípios, 47% do total, contemplando 252.016 beneficiários, representando 68% das 
pessoas com deficiência, de 0 a 18 anos, que integram o Benefício da Prestação 
Continuada (BPC). Nesse sentido, avalia-se positivamente o desempenho do Programa, 
cujos indicadores refletem o avanço nesta área nos últimos anos, que vem suprindo o 
déficit de recursos pedagógicos e de acessibilidade antes não priorizados para as escolas 
públicas. 
 
SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 
O Programa avalia a satisfação de seus beneficiários. Os gestores, professores e alunos 
avaliam de forma satisfatória as ações desenvolvidas pelo Programa, considerando a 
expansão da disponibilização: de recursos de tecnologia assistida aos alunos; de materiais 
didáticos e pedagógicos às escolas; de formação continuada, presencial e a distância 
para gestores e educadores; para apoiar os projetos de adequação arquitetônica dos 
prédios escolares que beneficiam toda a comunidade escolar. Dessa forma, o grau de 
satisfação ocorre, principalmente, em razão da promoção da igualdade no acesso aos 
recursos e na qualidade do processo educacional. As ações desenvolvidas são 
acompanhadas por meio de relatórios de execução e avaliação apresentados pelos 
gestores e coordenadores responsáveis nos estados, nos municípios, visitas técnicas nas 
escolas e nas instituições públicas de educação superior. Os resultados das avaliações 
são utilizados para o aperfeiçoamento do Programa. 
 
OUTRAS AVALIAÇÕES: 
Além da avaliação formal dos Programas do PPA, não foi realizada outra avaliação.  
 
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
O Programa possui mecanismos que promovem a participação social. São eles: 
 
a) Reunião com grupos de interesse: reuniões técnicas realizadas com instituições de 
educação superior, Comissão Brasileira do Braille, dirigentes estaduais de educação, 
representantes das áreas: síndrome de down, deficiência auditiva e transtornos globais do 
desenvolvimento. 
 
b) Discussão em Conselho Setorial: representação no Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência (Conade). 
 
c) Conferências regionais e nacionais: a educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva prevê a articulação entre o ensino comum e a oferta do atendimento 
educacional especializado, a intersetorialidade das políticas públicas e a participação da 
família e da comunidade. A Conferência Nacional de Educação, a Conferência 
Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e os seminários realizados pelo 
Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, realizados nos 167 municípios pólos, 
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envolvem a participação de gestores e educadores, além dos diversos setores da 
comunidade. 
 
AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: 
a) Denominação do Programa: 
A denominação do Programa deve ser alterada para corresponder aos atuais 
pressupostos filosóficos, políticos, pedagógicos e legais da educação brasileira, sendo 
identificado da seguinte forma: Programa Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. 
 
b) Definição do Objetivo do Programa em relação ao problema: 
O objetivo do Programa deve ser reelaborado para indicar os propósitos da Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e adequar à 
terminologia: apoiar os sistemas de ensino na garantia do acesso e participação dos 
alunos público-alvo da educação no ensino regular, por meio de ações para a 
organização e a oferta do atendimento educacional especializado complementar a 
escolarização, a promoção das condições de acessibilidade e a formação continuada 
de professores. 
 
c) Caracterização do Público-Alvo: 
O público-alvo do Programa deve referir-se ao grupo populacional que tem assegurados, 
na legislação, direitos relacionados à acessibilidade e ao atendimento às necessidades 
educacionais específicas, definido como alunos público-alvo da educação especial: 
Alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas 
habilidades/ superdotação. 
 
e) Definição dos Indicadores: 
Os indicadores atendem ao propósito de aferir o alcance dos resultados do Programa, no 
que tange à relevância, pertinência, equidade, eficácia e eficiência. Entretanto, 
considerando o alcance das metas previstas, a necessidade de adequação da 
terminologia e os desafios colocados para o próximo período aos sistemas de ensino na 
implementação da educação inclusiva, os indicadores devem ser reorientados da 
seguinte forma: Índice de acesso de alunos público-alvo da educação especial à 
educação básica; Índice de atendimento educacional especializado complementar ao 
ensino regular; Índice de matrículas de alunos público-alvo da educação especial na 
rede pública; Índice de escolas públicas de educação básica com acessibilidade 
arquitetônica; Índice de matrícula de alunos público-alvo da educação especial em 
classes comuns; Índice de formação dos professores para o atendimento educacional 
especializado; Índice de escolas com salas de recursos multifuncionais. 
 
f) Inclusão ou Exclusão de Ações: 
As ações do Programa incidem sobre os eixos de formação continuada de professores e 
oferta de recursos pedagógicos e de acessibilidade, como forma de promover as 
condições de acesso, participação e aprendizagem. Entretanto, avalia-se a necessidade 
de: - suprimir a ação Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação 
Especial, considerando que a sua finalidade está contemplada nas ações de Formação 
de Professores e Profissionais para a Educação Especial e na de Educação Especial como 
Fator de Inclusão;  
- inserir a ação Promoção da Acessibilidade na Escola, que se justifica diante da 
crescente demanda da rede publica de ensino que atualmente atende 71% dos alunos 
público-alvo da educação especial matriculados na educação básica e apresentam um 
indicador de apenas 14% com acessibilidade. Dessa forma, registra-se a importância de 



apoio às escolas para atendimento ao Decreto nº 5.296/2004 que estabelece o prazo de 
30 meses, a contar da sua publicação, para a garantia da acessibilidade nas edificações 
de uso público já existentes. 
 
g) Atributos de Ações (Título, Produto, Unidade de Medida) 
Título da ação: Promoção da Acessibilidade na Escola  
Produto: escola atendida  
Unidade de medida: escola. 
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Programa 1375 - Desenvolvimento do Ensino da Pós-
Graduação e da Pesquisa Científica 
  
CONTEXTUALIZAÇÃO:  
Os pilares da ação do Programa no Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) são: 
avaliação, fomento e acesso à informação científica e tecnológica. Do ponto de vista da 
hierarquização de importância das ações em cada ano, os resultados, necessariamente, 
não seguem esta mesma ordem, podendo se sobrepor umas às outras em função de 
diretrizes do governo e fatores de demanda e/ou sazonalidade. Assim, em 2009, a ação 
Acesso à Informação Científica e Tecnológica destacou-se porque houve uma maior 
demanda do sistema a esta ferramenta. No que tange a concessão de bolsas, os 
resultados alcançados, sempre superior às metas estabelecidas, dão a dimensão da 
importância desse instrumento na sustentação do SNPG. A ação de avaliação terá sua 
relevância aumentada em 2010, ano de avaliação do triênio 2007-2009, quando mais de 
4.300 cursos, mestrados e doutorados, serão avaliados.  
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
1) Portal de Periódicos: beneficiou 311 instituições públicas e privadas, entre universidades, 
centros de pesquisa e órgãos de governo e disponibiliza mais de 21 mil periódicos em 
textos completos e 130 bases referenciais ou de resumos e 09 bases de patentes. O Portal 
foi acessado, no ano de 2009, mais de 65 milhões de vezes, o que equivale a mais de 178 
mil acessos diários. Vale ressaltar que a meta física da ação foi ultrapassada em 11% em 
decorrência do elevado número de acessos das instituições de ensino e da inclusão de 
novo material no Portal. A meta financeira prevista foi de R$ 124 milhões e a realizada foi 
de R$ 100 milhões, o que corresponde a 81,15% de execução. Em relação à meta física, a 
previsão de 60.000.000 acessos foi superada, totalizando 66.573.742, o que correspondeu 
a 111% de execução. 

2) Concessão de Bolsas de qualificação de pessoal de alto nível para o atendimento das 
diretrizes da política industrial, tecnológica: em 2009, foram implementadas 2.388 bolsas 
de mestrado e 2.257 bolsas de doutorado nas diferentes áreas do saber, especialmente 
nas áreas tecnológicas, tais como Engenharias, Ciência da Computação, Química, 
Farmácia e Farmacologia, Ciências Biológicas, entre outras, com o objetivo de formar 
recursos humanos de alto nível, para o fortalecimento da realização de pesquisas de 
ponta nas empresas e em instituições públicas e privadas, com vistas à geração de 
patentes e à transferência de inovações tecnológicas para produtos, serviços, sistemas e 
processos. As metas física e financeira foram atingidas em 2009. A meta física prevista 
para essa ação de 644 bolsas concedidas está subestimada, por isso, teria sido superada 
em 177%. A meta financeira foi 100% executada, totalizando um investimento de R$ 62 
milhões em 2009, sendo 46,6 milhões de dotação inicial e 15,4 milhões de dotação 
suplementar.  

3) Concessão de Bolsas de Qualificação de Alto Nível para pesquisa em temas 
estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação: foi criada com o objetivo de ampliar a 
interação entre os programas de pós-graduação de todo o País, por meio do 
planejamento da cooperação interinstitucional, visando à formação de doutores e ao 
intercâmbio e mobilidade docente e discente dos programas das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. Por meio dessa ação, são executados as seguintes iniciativas: Programa 



de Doutorado Interinstitucional - Ação Novas Fronteiras (Dinter NF) e o Programa Nacional 
de Cooperação Acadêmica - Ação Novas Fronteiras (Procad NF), Procad Amazônia e 
Pró-Amazônia Azul. A meta física prevista para essa ação, constante na LOA 2009, está 
subestimada, por isso teria sido superada em 114%. Em 2009, os investimentos na 
concessão e manutenção de bolsas de qualificação de pessoal de alto nível para 
pesquisa em temas estratégicos foi de R$ 26 milhões, sendo R$ 17,3 milhões de dotação 
inicial e R$ 8,8 milhões de dotação suplementar. No final do ano de 2009, o MEC passou 
por problemas de falta de limite para empenho. Por esse motivo, o total empenhado foi 
R$ 22,4 milhões, ou seja, 86% da meta financeira prevista. 

4) Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado (PNPD): 
tem como objetivo propiciar aos recém-doutores, a oportunidade de participarem de 
programas de pós-graduação em que possam desenvolver projetos inovadores, 
especialmente nas áreas consideradas prioritárias pela Política de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP), que retoma a Política de Inovação Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE), atuando no ensino, na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico inovador. Em 
2009, a dotação inicial era de R$ 30,2 milhões. Com a dotação suplementar ocorrida no 
ano de 2009, o total investido pela ação na concessão e manutenção de bolsas em 
atendimento ao PNPD foi de R$ 36,8 milhões. A meta financeira foi 100% executada. A 
meta física prevista na LOA 2009 foi subestimada (apenas 584 bolsas) por isso teria sido 
superada em 99%. Em 2009 foram concedidas 1163 bolsas de pós-doutorado, 
considerando as novas (743 bolsas) e as renovações do primeiro edital (420 bolsas). No 
âmbito dessa ação está prevista a concessão de 500 novas bolsas de pós-doutorado a 
cada novo edital do PNPD. Em 2009, com o lançamento do 2º edital, a meta física correta 
seria de aproximadamente 1.000 bolsas e, portanto, esta teria sido superada em 16%.   

5) Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior: tem como objetivo 
promover a formação de pessoal de alto nível e a cooperação internacional, no âmbito 
acadêmico, científico e tecnológico entre o Brasil e outros países, proporcionando aos 
estudantes, professores, pesquisadores e especialistas, o suporte financeiro destinado a 
estágios ou estudos no exterior. A diferença de 11% verificada entre a meta física prevista 
e a executada deve-se às desistências da bolsa de estudos por parte dos beneficiados, 
ocorridas ao longo do exercício de 2009. Porém, ressalta-se que foi possível manter a 
execução financeira como o previsto, atingindo o percentual de 100% do montante 
orçado para a referida ação, com o reajuste do valor da bolsa, a partir de novembro de 
2009.  

6) Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e 
Inovação: tem como objetivo promover a integração educacional, cultural e científica 
com países parceiros visando atender às políticas de governo, tendo como foco a 
formação de recursos humanos em todos os níveis de educação. A superação em 39% 
da meta física prevista nesta ação pode ser explicada pela não atualização do PPA nos 
últimos 3 anos, ficando a meta física desvinculada da meta financeira, que cresceu 
significativamente de 2008 para 2009. Ademais, no que se refere à formação de recursos 
humanos por intermédio da Cooperação Internacional, houve um aumento significativo 
dos recursos em relação a 2008, significando que durante a seleção dos projetos a serem 
apoiados pelo MEC ganhou maior destaque como critério a previsão da mobilidade de 
estudantes entre os parceiros brasileiros e estrangeiros. Portanto, dentro de um mesmo 
projeto conjunto de pesquisa houve um aumento no número de estudantes beneficiados 
com os recursos para mobilidade.  
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7) Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudo no País: tem como objetivo promover a 
formação de recursos humanos de alto nível e a cooperação nacional, no âmbito 
acadêmico, científico e tecnológico, proporcionando aos discentes, docentes e 
pesquisadores o necessário aporte de recursos financeiros para as atividades dos 
programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, recomendados pelo MEC, nos 
quais eles atuam. Em 2009, a dotação inicial era de R$ 540,6 milhões. Com a dotação 
suplementar, o total de recursos disponíveis foi de R$ 790 milhões. Com o 
contingenciamento ocorrido no final do ano de 2009, foram empenhados R$ 742 milhões, 
ou seja, 94% da meta financeira prevista. Deve-se ressaltar que a meta física prevista na 
LOA 2009 (23.691 bolsas) está subestimada, sendo menor, inclusive, do que a prevista para 
o ano anterior. Para 2009, o MEC determinou como meta física dessa ação o total de 
35.090 bolsas. Portanto, a meta física da ação foi superada em aproximadamente 5 mil 
bolsas, ou 14%. Esse aumento pode ser explicado pela concessão adicional de bolsas de 
estudo, denominada Bolsa para Todos, ocorrida no 2º semestre de 2009, o que beneficiou 
alunos de programas de pós-graduação de IES localizadas nas regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sul. Além disso, contribuíram para a superação da meta as bolsas de 
estudo concedidas por meio dos novos editais lançados no decorrer de 2009.   

8) Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação: tem como objetivo 
promover a avaliação dos cursos de pós-graduação no País e das propostas de novos 
cursos de mestrado e doutorado. Ressalta-se, ainda, que a meta física atingiu um total de 
15.126 atividades de avaliação em 2009, o que ultrapassou a previsão em 51%. Observa-
se que esta superação da meta física é devida à proximidade da Avaliação Trienal 2010 
que gerou um aumento das reuniões preparatórias e uma alteração no procedimento de 
acompanhamento dos cursos do SNPG, uma vez que se optou pela realização de visitas. 
O aumento no número de atividades presenciais elevou o percentual de execução 
financeira de 70% em 2008 para 99,97% em 2009. Por outro lado, é preciso esclarecer que 
muitas análises de processos e projetos por comissões de consultores ad hoc são 
realizadas on line o que proporciona significativa economia de recursos financeiros 
utilizados. 

INDICADORES: 
Possibilidade de alcance do índice final previsto e de cumprimento das metas dos 
indicadores: 
 

Índice de 
Referência  

Índice apurado em 2009  Possibilidade de alcance do 
índice previsto para 2011  

Indicador do 
Programa 

(Denominação e 
unidade de 
medida)  

Índice  Data de 
Apuração 

Índice 
Data de 

Apuração*
(MM/20AA)

Índice 
previsto 
para o 
final do 
PPA 
(2011)  

Alta Média  Baixa  Muito 
Baixa 

Índice de 
Doutores 
Titulados no 
País 
(1/100.000) 

4,81  31/12/2006 
Apurado

6,19 
03/2010  6,28  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Capes – Data Capes e SAC Acompanhamento 



 78

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

O índice de doutores titulados no país estimado em 2009 (6,19) já apresenta um valor bem 
próximo  do  previsto  para  o  final  do  PPA  (6,28). A  estimativa  do  número  de  doutores 
titulados em 2011  leva a um  índice de 7,43 doutores  titulados por 100.000 habitantes. A 
comparação desse  índice  estimado  com  o  previsto  para  o  final do  PPA  evidencia  uma 
superação  da  meta  em  18%.  Comparando‐se  a  proporção  de  doutores  por  100.000 
habitantes do Brasil e dos EUA,  tem‐se que a proporção brasileira é, em média, 2 vezes 
menor do que a americana, a qual apresenta  índice da ordem de 12,50 em 2009. Caso o 
número de titulados no doutorado continue crescendo com a mesma taxa (11%), o Brasil 
levará, aproximadamente, 8 anos para atingir o  índice ostentado pelos EUA atualmente. 
Portanto, é necessária a contínua ampliação dos  investimentos na  formação de doutores 
para  que  possamos  atingir  o  grau  de  desenvolvimento  tecnológico  dos  países 
desenvolvidos.  

 
Índice de 
Mestres 
Titulados no 
País 
(1/100.000) 

16,46  31/12/2006
Apurado
20,93 

03/2010  20,44  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Capes – Data Capes e SAC Acompanhamento 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

O  índice de mestres  titulados no país estimado em 2009  (20,93) demonstra que o  índice 
previsto para 2011  (20,44)  já  foi superado. A partir da estimativa do número de mestres 
titulados em 2011, espera‐se que o  índice para o ano em questão atinja o valor de 25,74 
mestres  titulados  por  100.000  habitantes.  A  comparação  desse  índice  estimado  com  o 
previsto para o final do PPA evidencia uma superação da meta na ordem de 25%. 

 
Índice de 
Qualidade da 
Pós‐Graduação 
Nacional (nota) 

4,21  31/12/2006
Não 

apurado 
‐   4,38  ‐   ‐   ‐   X  

Fonte: Capes ‐ Estatísticas da Pós‐graduação 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

Devido à incapacidade do índice em representar de forma fidedigna a qualidade da Pós‐
graduação,  foi  solicitado  à  SPO  a  exclusão  desse  índice  do  PPA. Atualmente  está  em 
desenvolvimento  a  elaboração  de  novos  indicadores  com  a  finalidade  de  apresentar  a 
eficiência e eficácia das ações contidas nesse programa. 
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Índice de 
Qualidade da 
Pós‐graduação 
Nacional 
(nota) 

4,21  31/12/2006
Não 

apurado
‐   4,38  ‐   ‐   ‐   X  

Fonte: Capes ‐ Estatísticas da Pós‐graduação 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

Devido à incapacidade do índice em representar de forma fidedigna a qualidade da Pós‐
graduação,  foi  solicitado  à  SPO  a  exclusão  desse  índice  do  PPA. Atualmente  está  em 
desenvolvimento  a  elaboração  de  novos  indicadores  com  a  finalidade  de  apresentar  a 
eficiência e eficácia das ações contidas nesse programa. 

 
TNota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice 
do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.   
 
 

PÚBLICO-ALVO: 
O público-alvo do Programa são alunos de pós-graduação, professores de ensino 
superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em 
capacitação pós-graduada. Considerando que o público-alvo do Programa 1375 é 
atingido por intermédio dos programas e cursos de pós-graduação stricto sensu 
recomendados e reconhecidos pelo MEC, a cobertura é de 100%, pois para que esses 
programas tenham acesso aos produtos é preciso que se submetam à avaliação de 
entrada e permanência no sistema. A avaliação continuada desses programas associada 
ao fomento, permitiu que se titulassem 11.368 doutores e 35.692 mestres, em 2009. 
 
SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS:  
O MEC, até o momento, não disponibilizou aos beneficiários do Programa ferramentas 
para medir o nível de satisfação de seu público-alvo. 
 
OUTRAS AVALIAÇÕES:  
Além da avaliação formal dos Programas do PPA, não foi realizada outra avaliação.  
 
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL:  
O Programa não possui mecanismos que promovem a participação social.  
 
AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: 
a) Denominação do Programa: 
O Programa não trata só do ensino da pós-graduação. Na verdade, se refere ao 
desenvolvimento da pós-graduação como um todo, de forma a contemplar todas as 
suas vertentes: o ensino, a formação, o desenvolvimento da pesquisa científica e 
tecnológica e a divulgação em ciência, tecnologia e informação. 



b) Definição do Objetivo do Programa em relação ao problema:  
Sugere-se que o objetivo seja: desenvolver o SNPG via avaliação, fomento e acesso à 
informação científica e tecnológica.  
 
c) Regionalização:  
Existem programas específicos que visam atender a redução das assimetrias nacionais, 
por exemplo, Minter, Dinter - Novas Fronteiras, Bolsa para Todos, dentre outros. 
 
d) Definição dos Indicadores:  
Os indicadores estão desatualizados e, por esta razão, estão sendo revistos e aprimorados 
(exclusão de uns e inclusão de novos). 
 
e) Outros:  
A meta-física prevista para a ação Acesso à Informação Científica e Tecnológica 
considera a soma do número total de acessos mensais, portanto, a meta dessa ação 
deve ser considerada cumulativa. Sugerimos a alteração dessa informação a partir de 
2010. 
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Programa 1377 - Educação para Diversidade e 
Cidadania 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
Por meio dos indicadores de igualdade educacional por corte específico (ações 
educativas complementares/renda, Educação no Campo, Educação Escolar Indígena, 
Diversidade Étnico-Racial e Gênero) tratados a seguir, pode-se perceber que, entre 2007 
e 2008, verifica-se:  
 
- grande avanço na igualdade educacional na educação do campo; 
- relativa estabilidade nos cortes de gênero e ações educativas complementares/renda;  
- melhora no corte étnico-racial (negros e não negros);  
- expressiva diminuição na desigualdade da educação do campo.  
 
Esses resultados corroboram as decisões tomadas no exercício de 2009. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
1) Ampliação do Escola Ativa - busca melhorar a qualidade do desempenho escolar em 
classes multisseriadas das escolas do campo por meio da disponibilização para as escolas 
de recursos pedagógicos que estimulem a construção do conhecimento do aluno, bem 
como por meio da capacitação de professores. Os objetivos do Escola Ativa são:  
- Apoiar os sistemas estaduais e municipais de ensino na melhoria da educação nas 
escolas do campo com classes multisseriadas, fornecendo recursos pedagógicos e de 
gestão;  
- Fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas e metodologias adequadas a 
classes multisseriadas e;  
- Realizar formação continuada para os educadores envolvidos no Programa em 
propostas pedagógicas e princípios políticos voltados às especificidades do campo. Em 
2008, o Escola Ativa teve a adesão de 1.335 municípios, cobrindo 9.927 escolas e 296 mil 
alunos. Em 2009, o atendimento foi ampliado para 2.302 municípios com 28.025 escolas 
com turmas multisseriadas e atendendo a 694.237 alunos. Isso significa um crescimento de 
72% de municípios (ou seja, nos projetos apoiados), 182% nas escolas e 132% nos alunos 
em relação a 2008, o que superou as expectativas.  
 
2) Ampliação do Mais Educação - O Programa aumenta a oferta educativa nas escolas 
públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em macrocampos: 
acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, 
cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, 
educação científica e educação econômica. Visa fomentar atividades para melhorar o 
ambiente escolar, tendo como base estudos desenvolvidos pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), utilizando os resultados da Prova Brasil de 2005. Nesses 
estudos destacou-se o uso do Índice de Efeito Escola (IEED), indicador do impacto que a 
escola pode ter na vida e no aprendizado do estudante, cruzando-se informações 
socioeconômicas do município no qual a escola está localizada. Por esse motivo, a área 
de atuação do Programa foi demarcada inicialmente para atender, em caráter 
prioritário, as escolas que apresentam Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) de até 3,9 e situadas em capitais e regiões metropolitanas. As atividades tiveram 
início em 2008, com a participação de 1.380 escolas, em 55 municípios, nas 27 unidades 
da Federação para beneficiar 386 mil estudantes. Em 2009, houve a ampliação para 5 mil 
escolas, 126 municípios, de todos os estados e no Distrito Federal com o atendimento 
previsto a 1,5 milhão de estudantes, inscritos pelas redes de ensino por meio do Sistema 
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Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (Simec). 
Em 2010, a meta é atender a 10 mil escolas nas capitais, regiões metropolitanas - definidas 
pelo IBGE - e cidades com mais de 163 mil habitantes, para beneficiar três milhões de 
estudantes.  
 
 3) Ampliação da oferta de cursos de formação inicial de professores do campo e 
indígenas (Procampo e Prolind) e a oferta de cursos de formação continuada nos temas 
da diversidade. O Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em 
Educação do Campo (Procampo) é uma iniciativa do MEC em cumprimento às suas 
atribuições de responder pela formulação de políticas públicas de combate às 
desigualdades educacionais históricas sofridas pelas populações rurais e valorização da 
diversidade nas políticas educacionais.  
O objetivo do Programa é apoiar a implementação de cursos regulares de licenciatura 
em educação do campo, nas instituições públicas de ensino superior de todo o país, 
voltados especificamente para a formação de educadores para atuar nas séries finais do 
ensino fundamental e ensino médio, nas escolas do campo, de modo a expandir a oferta 
de educação básica de qualidade nas áreas rurais.  
O Procampo ampliou a oferta de vagas, oferecendo mais 1.315 vagas em 2009 em 
relação às 1.776 que já existiam em 2008.  
O Prolind é um Programa de apoio à formação superior de professores que atuam em 
escolas indígenas de educação básica e ofereceu 1.125 novas vagas em 2009.  
A Rede de Educação para a Diversidade é um grupo permanente de instituições públicas 
de ensino superior dedicado à formação continuada de profissionais de educação. O 
objetivo é disseminar e desenvolver metodologias educacionais para a inserção dos 
temas da diversidade no cotidiano das salas de aula. São ofertados cursos de formação 
continuada para professores da rede pública da educação básica em oito áreas da 
diversidade: relações étnico-raciais; gênero e diversidade; educação de jovens e adultos; 
educação do campo; educação integral e integrada; educação ambiental; Educação 
Ambiental - Com Vidas; diversidade e cidadania; história e cultura dos povos indígenas; 
formação de tutores; formação de gestores em educação escolar indígena; formação 
de mediadores de leitura; produção de materiais didáticos para a diversidade; educação 
em direitos humanos e educação em saúde. Em 2009, a Rede alcançou 38 instituições 
envolvidas, ofertando 131 cursos por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que 
ofertaram 42.209 vagas em 437 pólos.  
 
INDICADORES: 
Possibilidade de alcance do índice final previsto e de cumprimento das metas dos 
indicadores: 
 

Índice de 
Referência  

Índice apurado em 
2009  

Possibilidade de alcance 
do índice previsto para 

2011  

Indicador do 
Programa 

(Denominação e 
unidade de 
medida)   Índice  Data de 

Apuração 
Índice 

Data de 
Apuração*
(MM/20AA)

Índice 
previsto 
para o 
final do 
PPA 
(2011)  

 
Alta 
 

 
Média 
 

 
Baixa
 

Muito 
Baixa

Índice de 
Igualdade da 
Educação do 
Campo (Índice 
numérico) 

0,65  01/12/2006
Apurado

0,60 
09/2008  0,77  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio ‐ PNAD/IBGE 
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Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

Os  indicadores de  igualdade  são  calculados  com base nos dados da PNAD do  IBGE, o 
qual calculou novamente o peso de cada indivíduo na amostra das PNADs de 2001 a 2007. 
Portanto,  toda  a  série  de  indicadores  deveria  ser  recalculada. Comparando  os  avanços 
entre 2007 e 2008 do  indicador  (considerando a nova ponderação da população), nota‐se 
que um crescimento de 10,6% no  índice entre esses dois anos, 0,538 em 2007 e 0,597 em 
2008, e ressalta‐se que  quanto mais próximo o índice de 1, maior a igualdade educacional. 
Com  o  avanço  de  0,059  em  2011,  o  índice  atinge  0,774,  que  é  o  previsto  (mesmo  sem 
considerar o impacto da reponderação). 

 
Índice de 
Igualdade da 
Educação Escolar 
Indígena (Índice 
numérico) 

0,53  01/12/2006
Apurado

0,50 
05/2008  0,51  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Censo Escolar ‐ Inep/MEC 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

 

 
Índice de 
Igualdade das 
Ações Educativas 
Complementares 
(Índice numérico) 

0,78  01/12/2006
Apurado

0,65 
09/2008  0,90  ‐   ‐   X   ‐  

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio ‐ PNAD/IBGE 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

Os  indicadores de  igualdade  são  calculados  com base nos dados da PNAD do  IBGE. O 
índice permaneceu estável entre 2007 e 2008 (0,65), entretanto, os dados revelam que a o 
acesso e a escolaridade  líquida das pessoas abaixo da  linha de pobreza cresceu de forma 
mais  acelerada  do  que  ocorreu  para  as  pessoas  que  estavam  acima  dessa  linha.  Por 
exemplo, a variação do percentual das pessoas de 15 a 17 anos de idade que freqüentavam 
a escola cresceu 10 vezes mais entre os pobres do que entre os ricos, quando comparados 
os períodos de 1999 a 2003 e 2004 a 2008. Portanto, é possível atingir um número acima do 
0,7 para  esse  indicador  em  função das medidas  ou projetos  adotados, destacando‐se:  o 
acompanhamento da  freqüência escolar dos vulneráveis  (condicionalidade do Programa 
Bolsa Família), o Mais Educação, o Escola Ativa e as ações do Programa 1060. 
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Índice de 
Igualdade das 
Diversidades 
Étnico‐Raciais 
(Índice numérico) 

0,84  01/12/2006
Apurado

0,86 
09/2008  0,93  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio ‐ PNAD/IBGE 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

Os  indicadores de  igualdade  são  calculados  com base nos dados da PNAD do  IBGE. O 
IBGE  calculou novamente  o peso de  cada  indivíduo na  amostra das PNADs de  2001  a 
2007. Esse peso destina‐se  à  expansão da  amostra  com  a  finalidade de  inferir  os dados 
populacionais em  função da  contagem populacional de 2007. Devido a esse  fato,  toda a 
série do  indicador,  inclusive  sua  referência, deve  ser  reformulada. Entre  2007  e  2008,  já 
com  as  novas  ponderações,  o  índice  passou  de  0,847  para  0,860,  o  que  significou  uma 
melhoria de 1,46% entre os dois anos. 

 
Índice de 
Igualdade de 
Gênero (Índice 
numérico) 

0,97  01/12/2006
Apurado

0,95 
09/2008  1,00  ‐   ‐   X   ‐  

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio ‐ PNAD/IBGE 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

Os  indicadores de  igualdade  são  calculados  com base nos dados da PNAD do  IBGE. O 
IBGE  calculou novamente  o peso de  cada  indivíduo na  amostra das PNADs de  2001  a 
2007. Esse peso destina‐se  à  expansão da  amostra  com  a  finalidade de  inferir  os dados 
populacionais em  função da  contagem populacional de 2007. Devido a esse  fato,  toda a 
série do indicador, inclusive sua referência, deve ser reformulada. Para aproximar o índice 
de  igualdade  de  1,  seria  necessário  uma  completa  inversão  do  foco.  Isto  é,  o 
reconhecimento  que  são  os  homens  que menos  avançam  na  educação  nas  dimensões 
medidas (acesso, progresso e escolaridade). 

 
Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice 
do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.  
 
PÚBLICO-ALVO: 
O público-alvo do Programa é composto por alunos de todas as idades, seus familiares e 
os profissionais da educação. 
 
SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 
O Programa não avalia a satisfação de seus beneficiários. É absolutamente impossível 
uma pesquisa única de satisfação para o Programa. Ele é composto por diversas e 
distintas ações com públicos diferenciados. 
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OUTRAS AVALIAÇÕES: 
Além da avaliação formal dos Programas do PPA, não foi realizada outra avaliação.  
 
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
O Programa possui mecanismos que promovem a participação social. 
 
a) Comissão Nacional de Educação no Campo - composta por 19 representantes de 
movimentos sociais e sindicais do campo, de entidades de educação e dos Ministérios da 
Educação (MEC) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), tem a função 
de assessorar o MEC na formulação de políticas de educação no campo.  
 
b) Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação 
dos Afro-Brasileiros (Cadara) - de natureza consultiva e propositiva, foi instituída pela 
Portaria MEC nº 4.542 e é vinculada ao MEC. Objetiva elaborar, acompanhar, analisar e 
avaliar políticas públicas educacionais voltadas para o fiel cumprimento do disposto na 
Lei 10.639/2003.  
 
c) Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI) - instância de participação, 
proposição e deliberação a respeito das políticas de educação escolar indígena 
desenvolvidas pelo MEC. Essa Comissão é formada por 15 representantes dos índios 
indicados por organizações indígenas de todas as regiões do País.  
 
d) Comissão Nacional de Apoio à Produção de Material Didático Indígena (Capema) - 
reúne professores indígenas e especialistas com a função de, entre outras, avaliar 
propostas de publicação apresentadas por secretarias estaduais e municipais de 
educação, ONGs e organizações indígenas.  
 
AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: 
a) Inclusão ou Exclusão de Ações – o Programa possui um número insuficiente de ações 
para demonstrar seus produtos gerados, resultando na agregação de vários produtos em 
uma mesma ação. Isso implica em problemas nas especificações desses produtos e suas 
unidades de medida. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de inclusão de novas 
ações, o que permitirá uma melhor execução do Programa. 
 
b) Atributos de Ações (Título, Produto, Unidade de Medida) – por não haver possibilidade 
de contar com ações mais específicas, em grande parte dessas o produto adotado é 
muito genérico, por exemplo, “projeto apoiado”, o que não retrata os diferentes públicos 
beneficiados. Como o problema da desigualdade é complexo, exige-se uma grande 
quantidade de ações. 
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Programa 1448 – Qualidade na Escola 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
No seu conjunto, as ações desenvolvidas por meio do Programa, ocorrendo de forma 
coordenada, contemplam vários aspectos implicados na melhoria da qualidade da 
educação básica: os pedagógicos, no que diz respeito ao conteúdo; a qualificação 
docente e os de infraestrutura, relacionados às condições de permanência dos alunos na 
escola, os quais convergem para o alcance do objetivo setorial estabelecido no PPA 
2008-2011 - ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica.  
Em relação ao objetivo de expandir e melhorar a qualidade da educação básica, de um 
modo geral, as ações orçamentárias tiveram um desempenho satisfatório, tanto do ponto 
de vista orçamentário-financeiro quanto físico. No seu conjunto, todas as ações 
orçamentárias afetas ao Programa, contribuíram para a obtenção dos seus resultados.  
A execução orçamentária do Programa, na ordem de 71%, ainda que não possa ser 
considerada baixa, foi em grande parte prejudicada por fatores externos ao 
gerenciamento das suas ações. Em 2009, o desempenho foi em parte afetado pela crise 
financeira mundial de 2008, a qual engendrou queda na arrecadação de tributos pelo 
Tesouro Nacional, incluindo a contribuição social do salário educação, impondo ao MEC 
contingenciamento de crédito e limitação de empenho, o que impactou sobremaneira a 
execução orçamentária de parte das ações. Além disso, em dezembro de 2009, foi 
autorizada uma suplementação orçamentária sem que houvesse a possibilidade de 
efetiva execução dos recursos, face à exigüidade de prazo para a implementação de 
ações.  
Várias ações se destacaram pelo seu excelente desempenho, tanto físico quanto 
financeiro, contribuindo positivamente para o alcance do objetivo do Programa, 
conforme se explicita a seguir.  
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
1) Uma das ações orçamentárias especificamente voltadas para a melhoria da 
qualidade, que diz respeito à formação dos profissionais da educação - Apoio à 
Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação 
- superou a meta física estabelecida. Seu percentual de execução foi de 514%, 
acompanhando uma tendência já verificada no ano anterior. Essa ação contempla um 
conjunto amplo de subações e atividades voltadas para a formação dos profissionais da 
educação, entre as quais: o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR II); 
Projeto de Mobilização pela Qualidade da Educação (Pró-Letramento); Rede Nacional 
de Formação Continuada de Professores de Educação Básica e Mais Leitura.  
 
O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (GESTAR II) oferta formação continuada, 
na modalidade semipresencial, a professores dos anos/séries finais do ensino fundamental 
da rede pública de ensino, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática. Em 2009, 
foram descentralizados créditos orçamentários da ordem de R$ 3,4 milhões para as 
entidades formadoras, e foram atendidos 121.340 cursistas, em 1.585 municípios e 25 
unidades federadas.  
 
O Projeto de Mobilização pela Qualidade da Educação (Pró-Letramento), em 2009, 
descentralizou créditos da ordem de R$ 2,5 milhões para as entidades formadoras, 
atendendo cerca de 172.941 cursistas.  
 
A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, que foi criada no atual 
governo, institucionalizou a oferta de cursos de formação de professores, por meio da 
criação e fortalecimento de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento ligados às Instituições 
de Ensino Superior. Em 2009, o atendimento foi realizado a partir das demandas 



consolidadas no Plano de Ações Articuladas (PAR), pelos estados e municípios, 
totalizando o efetivo de 34.610 profissionais beneficiados, tendo sido descentralizados 
créditos orçamentários da ordem de R$ 16,8 milhões para as entidades formadoras.  
 
Ainda na esfera dos programas de formação continuada, em 2009, destaca-se: 
- celebração, no âmbito do PAR/PDE, de convênio no valor de R$ 1,6 milhões com a 
Secretaria de Estado da Educação de Pernambuco, para executar a subação Gestão da 
Qualidade;  
- alocação de recursos da ordem de R$ 11,3 milhões na subação Plano Nacional de 
Formação, executado em parceria com a Capes;  
- repasse de R$ 830 mil para o Projeto OEI BRA 05/003 executar o projeto Escolas de 
Bilíngües de Fronteiras; e 
- transferência de R$ 139 mil para a Universidade Federal do Paraná implementar a 
Formação Continuada de Profissionais da Educação Infantil.  
 
A subação Mais Leitura compreende a dimensão de formação de professores na 
perspectiva do fomento à leitura e da formação de leitores. Ao investir na formação dos 
professores, essa subação também contribui para potencializar os resultados qualitativos 
das ações Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental, 
Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica e Distribuição de Materiais 
e Livros Didáticos para o Ensino Médio. Nessa subação foram aplicados cerca de R$ 4,5 
milhões na confecção e distribuição de materiais voltados para a formação na área do 
fomento à leitura.  
 
2) A Política de Disseminação de Tecnologias Educacionais tem por objetivo fomentar e 
disseminar tecnologias educacionais inovadoras. É implementada por meio da ação 
Disseminação de Tecnologias Educacionais (8602), a qual compreende as seguintes 
subações:  
 
- Tecnologias Educacionais: voltadas à regularização da defasagem idade-série/correção 
de fluxo. Em 2009, foram alocados recursos da ordem de R$ 37 milhões, beneficiando 
833.315 alunos, em 1.179 municípios. Para isso, foram contratados: o Instituto Alfa e Beto 
(programas de correção de fluxo - Aceleração I e Aceleração II), o Instituto Ayrton Senna 
(programa de correção de fluxo Se Liga e Acelera) e o GEEMPA (Correção do Fluxo 
Escolar na Alfabetização). Nesses contratos houve complementação de recursos 
advindos da ação Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica (0509), no valor de R$ 
27 milhões. 
 
- Promoção de feiras e eventos científicos: buscando contribuir para a elevação da 
qualidade dos ensinos fundamental e médio; e identificar e estimular jovens a seguir 
carreiras científico-tecnológicas, o MEC fomenta a realização de Olimpíadas e Feiras de 
Ciências, Física, Química, Biologia, Astronomia e outras. Em 2009, a alocação de R$ 2,4 
milhões da ação 8602 viabilizou a realização de Feiras de Ciência e Tecnologia, que 
movimentaram cerca de 300 mil alunos e professores das redes públicas de ensino, e mais 
de um milhão de visitantes, proporcionando a exposição de 500 trabalhos de ciência 
e/ou tecnologia. As Feiras envolveram municípios da região Sul e do Nordeste semi-árido, 
além da participação de todas as unidades da federação na apresentação de 
trabalhos.  
 
 3) Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola: obteve 
excelente desempenho, com uma execução física de 109%. De uma estimativa de 768 
veículos adquiridos, a execução foi de 838.  
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 4) Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica: também obteve 
excelente desempenho, com uma execução física de 94%. A execução foi de 1.036 
escolas apoiadas, de uma estimativa de 1.108 escolas. Grande parte dessa ação consistiu 
no atendimento do Programa Proinfância. Estudos do Inep apontam um grande número 
de instituições com infraestrutura deficiente e inadequada para o atendimento da 
educação infantil. Por meio do Proinfância, o Governo Federal presta assistência 
financeira suplementar aos municípios, visando minimizar esses problemas e elevar a 
qualidade da educação. Os recursos são destinados à construção e aquisição de 
equipamentos e mobiliário de instituições de educação infantil da rede pública. Quanto 
aos aspectos pedagógicos, o MEC oferece assessoramento no que diz respeito à estrutura 
e funcionamento, elaboração da proposta pedagógica, por meio de reuniões técnicas, 
pareceres, visitas técnicas, palestras, regulamentação e autorização de funcionamento, 
critérios de matrícula, etc. 
 
INDICADORES: 
Possibilidade de alcance do índice final previsto e de cumprimento das metas dos 
indicadores: 
 

Índice de 
Referência  

Índice apurado em 
2009  

Possibilidade de alcance 
do índice previsto para 

2011  

Indicador do 
Programa 

(Denominação e 
unidade de 
medida)   Índice  Data de 

Apuração 
Índice 

Data de 
Apuração*
(MM/20AA)

Índice 
previsto 
para o 
final do 
PPA 
(2011)  

 
Alta 
 

 
Média 
 

 
Baixa
 

Muito 
Baixa

Índice de 
Adequação de 
Escolaridade da 
População na 
Faixa Etária de 11 
a 18 anos 
(número índice) 

0,85  29/03/2006
Apurado

0,81 
09/2008  0,93  ‐   ‐   X   ‐  

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep/MEC. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

Os dados apresentados são referentes a 2008, últimos dados disponíveis até o momento. É 
muito  provável  que  o  índice  previsto  para  o  final  do  PPA  tenha  dificuldade  de  ser 
alcançado. Embora haja uma sensível evolução em relação ao último dado coletado, nota‐
se um recuo do  indicador em relação ao  índice de referência,  tendência essa que o MEC 
está se empenhando em reverter por meio da implementação, já em 2010, das tecnologias 
de correção de  fluxo selecionadas e disponibilizadas, em 2009, aos estados e municípios, 
por meio do Guia de Tecnologias. 
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Número Médio de 
Séries Concluídas 
da População na 
Faixa Etária de 10 a 
14 anos (Unidade) 

4,43  29/03/2006
Apurado

4,10 
09/2008  5,40  ‐   ‐   X   ‐  

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep/MEC. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

Os dados apresentados são referentes a 2008, últimos dados disponíveis até o momento. É 
muito provável que  o  índice previsto para  o  final do PPA não  seja  alcançado. Nota‐se, 
além  de  um  recuo  do  indicador  em  relação  ao  índice  de  referência,  que  o  índice  se 
manteve praticamente estável em relação ao último dado coletado,  tendência essa que o 
MEC  está  se  empenhando  em  reverter  por  meio  da  implementação  de  um  conjunto 
articulado de políticas voltadas para a melhoria da qualidade da educação básica.  

 
Número médio de 
séries concluídas 
da população na 
faixa etária de 18 a 
35 anos (Unidade) 

8,30  29/03/2006
Apurado

8,90 
09/2008  9,10  X   ‐   ‐   ‐  

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep/MEC. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no 
item ʹaltaʹ)  

Os dados apresentados são referentes a 2008, últimos dados disponíveis até o momento. É 
muito provável que o  índice previsto para o  final do PPA  seja  alcançado. Nota‐se uma 
sensível evolução em  relação ao último dado coletado, além de um considerável avanço 
em relação ao índice de referência. 

 
Taxa de docentes 
com nível superior 
atuando na 
Educação Infantil 
(%) 

42,90  29/03/2006
Apurado
48,90 

05/2009  70,00  ‐   ‐   X   ‐  

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep/MEC. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

Embora haja uma  sensível  evolução  em  relação  ao último dado  coletado,  além de uma 
evolução em relação ao índice de referência, é muito provável que o índice previsto para o 
final do PPA tenha dificuldade de ser alcançado. O MEC está empenhado em oferecer um 
conjunto  articulado de políticas  voltadas para  a melhoria da  formação dos professores, 
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entre as quais se destaca a Universidade Aberta do Brasil ‐ UAB.  

 
Taxa de docentes 
com nível superior 
atuando no ensino 
fundamental (%) 

71,80  29/03/2006
Apurado
73,10 

05/2009  85,80  ‐   ‐   X   ‐  

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep/ MEC. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

Embora haja uma  sensível  evolução  em  relação  ao último dado  coletado,  além de uma 
evolução em relação ao índice de referência, é muito provável que o índice previsto para o 
final do PPA tenha dificuldade de ser alcançado. O MEC está empenhado em oferecer um 
conjunto  articulado de políticas  voltadas para  a melhoria da  formação dos professores, 
entre as quais se destaca a Universidade Aberta do Brasil ‐ UAB.  

 
Taxa de docentes 
com nível superior 
atuando no ensino 
médio (%) 

95,40  31/12/2006
Apurado
91,90 

05/2009  100,00  ‐   X   ‐   ‐  

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep/MEC. 

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações 
em ʹmédiaʹ, ʹbaixaʹ ou ʹmuito baixaʹ)  

É muito provável que o índice previsto para o final do PPA não seja alcançado. Nota‐se, 
além de um recuo do indicador em relação ao índice de referência, que o índice se 
manteve praticamente estável em relação ao último dado coletado, tendência essa que o 
MEC está se empenhando em reverter por meio da implementação de um conjunto 
articulado de políticas voltadas para a melhoria da formação dos professores, entre as 
quais se destaca a Universidade Aberta do Brasil ‐ UAB.  
Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice 
do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice. 
 
 

PÚBLICO-ALVO: 
É composto por alunos e professores da educação básica. 
 
SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: 
O Programa não avalia a satisfação de seus beneficiários. Embora não tenha sido 
implementado um procedimento formal de sondagem sobre a satisfação dos 
beneficiários em relação ao Programa, a constante interlocução mantida entre o MEC e 
seus parceiros institucionais, representados pelo Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e 
Universidades, permite considerar o grau de satisfação como satisfatório.  
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OUTRAS AVALIAÇÕES: 
Além da avaliação formal dos Programas do PPA, não foi realizada outra avaliação.  
 
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: 
O Programa possui os seguintes mecanismos que promovem a participação social: 
 
a) Ouvidoria: a participação social se dá por meio das ouvidorias do MEC, as quais tratam 
das demandas e questionamentos, encaminhando-os para os setores implicados. 
 
b) Reunião com grupos de interesse: as equipes coordenadoras das ações realizam 
regularmente reuniões técnicas que são oportunidades para coletar impressões e 
sugestões a respeito do seu desempenho gerencial. 
 
c) Discussão em Conselho Setorial: o MEC fomenta a interlocução por meio de fóruns 
compostos de grupos representativos, a exemplo do Comitê Nacional de Políticas da 
Educação Básica - CONPEB. 
 
d) Conferências regionais e nacionais: periodicamente são realizadas conferências 
acerca da política nacional de educação.  
 
AVALIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PROGRAMA: 
a) Definição dos Indicadores 
Durante a Oficina de Modelo Lógico do Programa Qualidade na Escola sugeriu-se que os 
indicadores atualmente utilizados para avaliação do desempenho do Programa 1448 
pudessem ser substituídos ou complementados por indicadores mais apropriados para 
captar o resultado final do Programa. Em alguns casos, ainda que as ações do Programa 
sejam exitosas, elas não são capazes de movimentar os indicadores, uma vez que esses 
sofrem a interferência de variáveis externas ao escopo Programa. 
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