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APRESENTAÇÃO

O Prêmio Inovação em Gestão Educacional é concedido a cada dois

anos aos municípios de destaque entre os que obtiveram resultados significativos

para a qualidade da educação a partir de mudanças na gestão de suas redes de

ensino. É uma iniciativa do Ministério da Educação, coordenado pelo Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em colaboração

com a Secretaria de Educação Básica (SEB) e parceria com o Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE),    a União Nacional dos Dirigentes Municipais

de Educação (Undime) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência e a Cultura (Unesco).

Além de ser uma ação de prospecção do Laboratório de Experiências

Inovadoras em Gestão Educacional, o Prêmio tem como objetivo valorizar iniciativas

que melhoraram a realidade educacional de seus municípios, reconhecendo-as e

divulgando suas experiências.
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Em sua primeira edição, no ano de 2006, foram inscritas 265 iniciativas inovadoras. Participaram

13 capitais e municípios de 24 Estados distribuídos nas cinco regiões do País, sendo que 76% dos municípios

participantes tinham menos de 100 mil habitantes. Foram premiadas 10 experiências inovadoras que, juntamente

com outras iniciativas selecionadas, deram início ao Banco de Experiências do Laboratório.

Nesta edição de 2008 o Prêmio incorporou as orientações que regem o Plano de Desenvolvimento

da Educação (PDE), especialmente o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Assim, as experiências

candidatas ao Prêmio devem ter identificação direta com uma ou mais diretrizes estabelecidas pelo Plano de

Metas, com foco no direito de aprender de cada criança, jovem ou adulto.

Além das experiências premiadas, todas as iniciativas aprovadas deverão compor o Banco de

Experiências do Laboratório. O Banco reunirá e divulgará as experiências exitosas em gestão municipal da

educação, contribuindo com os dirigentes educacionais na elaboração de políticas e gerenciamento de seus

sistemas que possam contribuir para o alcance das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e elevar a

qualidade da educação básica, medida por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A troca de experiências entre as redes de ensino é extremamente importante para que o Brasil

caminhe cada vez mais rumo a uma educação pública de qualidade, direito e desejo de todos os brasileiros.



7REGULAMENTO

Para o Prêmio Inovação em Gestão Educacional são consideradas

experiências inovadoras em gestão da educação pública as iniciativas desenvolvi-

das com intencionalidade, no âmbito das Secretarias Municipais de Educação

que contribuam para a solução dos problemas e desafios da Educação Básica,

promovendo avanços em relação aos objetivos e metas do Plano Nacional de

Educação (Lei nº 10.172, de 9/1/2001) e do Compromisso Todos pela Educação

(Decreto nº 6.094, de 24/4/2007).

OBJETIVOS
Geral

Incentivar o desenvolvimento e mobilizar os municípios a fim de

tornarem públicas as experiências inovadoras em gestão educacional que
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contribuam para o alcance dos objetivos e metas do Plano Nacional de Educação e do Compromisso Todos

pela Educação, ou seja, a melhoria da qualidade do ensino, o aumento do nível de escolaridade da população,

a democratização da gestão da educação pública e a superação das desigualdades sociais e regionais no que

tange ao acesso, a permanência e ao sucesso do aluno na escola.

Específicos

I – reconhecer e premiar os Municípios e os Dirigentes Municipais de Educação por suas

iniciativas inovadoras e resultados alcançados;

II – prospectar experiências inovadoras em Gestão Educacional que apresentem resultados

positivos e divulgá-las para a sociedade.

INSCRIÇÕES
QUEM pode se inscrever?

1. Dirigentes Municipais de Educação ou Coordenador por ele designado, que desenvolvem

experiências inovadoras nos seus órgãos gestores da educação municipal.

2. Os municípios premiados na primeira edição em 2006 desde que apresentem uma

nova experiência.

Quem NÃO pode se inscrever?

Unidades escolares.

Secretarias Estaduais de Educação.

Dirigentes Municipais de Educação que tenham participação em qualquer das etapas de

organização ou execução do Prêmio.

QUAIS experiências podem se inscrever?

1. Nessa 2ª edição do Prêmio Inovação em Gestão Educacional serão aceitas apenas uma

experiência por município inscrita em um dos seguintes grupos temáticos, corres-

pondentes às 28 diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação:

1) Gestão Pedagógica;

2) Gestão de Pessoas;

3) Planejamento e Gestão (Democrática, Infra-estrutura e Financeira);

4) Avaliação e resultados educacionais.
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Abaixo seguem os grupos temáticos e os subgrupos das 28 diretrizes correspondentes:
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2. A experiência inscrita em determinado grupo temático deverá ter, obrigatoriamente, foco na

aprendizagem dos estudantes (inciso I do art. 2º do Decreto nº 6.094, de 24/4/2007) e

identificação com mais duas diretrizes, do referido Decreto, classificadas em subgrupos

conforme o quadro acima.

3.  A experiência inscrita deverá:

a) ter resultados já disponíveis, por meio de indicadores objetivos e verificáveis;

b) estar em vigência;

c) ter, no mínimo, 2 (dois) anos de implementação até a data do término das inscrições.

Quais experiências NÃO podem ser inscritas?

Experiências que:

Tenham menos de 2 (dois) anos de implementação;

Sejam eventos pontuais, isto é, que não sejam capazes de demonstrar o caráter de continuidade;

Enviadas de forma diferente do estabelecido neste Guia.

QUANDO se inscrever?

As inscrições serão realizadas no período de 19 de fevereiro de 2008 até às 23 horas e 59

minutos (horário de Brasília) do dia 18 de abril de 2008, em todo País, por todo e qualquer município que

atenda às disposições contidas neste Guia do Participante.

Não serão consideradas como inscritas as experiências efetuadas fora deste prazo.

COMO se inscrever?

1. O Dirigente Municipal de Educação receberá junto a este Guia uma carta da Comissão

Organizadora do Prêmio informando o código de acesso para o preenchimento do Formu-

lário de Inscrição pela Internet no sitio: www.inep.gov.br/laboratorio.

Atenção: A inscrição será somente pela Internet.

2. Para efetivar a inscrição ao Prêmio, o Dirigente Municipal de Educação deve enviar obriga-

toriamente a cópia do Ato Oficial de sua nomeação no cargo que exerce, via SEDEX pelos

Correios, com a data de postagem até 18 de abril de 2008.

2.1. O documento deverá ser encaminhado sob o título “Prêmio Inovação em Gestão

Educacional 2008”, , , , , identificando o Município, a UF e a área temática inscrita, para

o endereço na página seguinte.
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Laboratório de Experiências Inovadoras em Gestão Educacional

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep

Esplanada dos Ministérios, bloco L, Anexo II, sala 407

Cep: 70.047-900 Brasília-DF

2.2. O não-envio do Ato Oficial de nomeação do Dirigente Municipal de Educação implicará

a exclusão da experiência no processo seletivo. Após o recebimento deste documento,

a inscrição será efetivada.

3. A Comissão Organizadora do Prêmio Inovação 2008 não se responsabilizará:

a) pelas inscrições que não forem completas por falta de energia elétrica, problemas no

servidor, na transmissão de dados, na linha telefônica ou em provedores de acesso aos

usuários, entre outros;

b) pelo extravio de documento enviado pelo correio, no prazo, para o endereço indicado

neste Guia.

4. Documentos e anexos referentes às inscrições recebidas não serão devolvidos.

5. Durante o processo de seleção poderão ser solicitados dados e documentos comprobatórios

adicionais.

6. A inscrição do município implicará o conhecimento e a aceitação formal das normas e

demais disposições estabelecidas neste Guia do Participante e na Portaria que regulamenta

o Prêmio Inovação 2008, em relação às quais não se poderão alegar nem serão aceitas

justificativas fundadas em seu desconhecimento.

7. A participação do município corresponderá à autorização sem ônus, para publicação e uso

de imagem, textos, voz e nomes relativos à experiência inscrita no Prêmio, para fins de

pesquisa e divulgação em qualquer meio de comunicação nacional e  internacional.

Orientações para preenchimento do Formulário
de Inscrição on-line

1. O Dirigente ou Coordenador por ele designado deve acessar o sítio do Laboratório:

www.inep.gov.br/laboratorio e Cadastrar nome, e-mail, digitar no campo “Nome de usu-

ário” o código informado na carta da Comissão Organizadora do Prêmio enviada junto com

este Guia  e criar uma senha com, no mínimo, 6 dígitos (letras e números).

2. O sistema enviará ao e-mail informado o link da página principal do Laboratório para ativar

e cadastrar a experiência.
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3. Para primeiro acesso ao formulário, o Dirigente deve fazer o seu login, digitando o “Nome de

usuário” e senha. Na página seguinte, deve-se clicar no banner do Prêmio Inovação 2008, para

ter acesso ao Termo de Participação. Após o “aceite”, abrirá a tela do Formulário de Inscrição.

4. O Dirigente, nos próximos acessos ao sítio do Laboratório, informará apenas o Nome de

usuário (código) e senha, clicar no banner do Prêmio, para alterar e preencher os dados da

Experiência no Formulário até o término do prazo de inscrição.

O código de acesso, isto é, o nome do Usuário, é a segurança que apenas o órgão gestor

municipal de educação, por intermédio de seu Dirigente inscreveu a experiência municipal.

Desta forma, deve-se ter cautela ao digitá-lo. O Laboratório não informará por telefone o

código de acesso, apenas para o e-mail institucional do órgão gestor de educação municipal.

5. O Sistema só liberará o Formulário de Inscrição para preenchimento após a confirmação de

aceite ao Termo de Participação para o Prêmio, apresentado na primeira tela de acesso.

6. O Formulário on-line possui 4 etapas de preenchimento. Cada tela deverá ser salva à medida

que todos os campos estejam completos para depois passar para a tela subseqüente. Uma

mensagem confirmará o completo preenchimento.

As etapas são as seguintes:

a) Descrição;

b) Inovação, aplicação de recursos e parcerias;

c) Contatos;

d) Anexos – Fotos e/ou vídeos (caso houver).

7. Os documentos solicitados na Questão 26 da “Descrição” correspondem às fontes do-

cumentais de informações da experiência, como exemplo: projeto que orientou a iniciati-

va; diagnóstico inicial; relatório de monitoramento; relatório das avaliações ou pesquisas

realizadas; instrumento de avaliação; registro das ações de alfabetização entre outros.

Deverão ser anexados até 2 (dois) arquivos eletrônicos com extensão PDF com, no máximo,

8 páginas.

8. Fica assegurado ao Laboratório de Experiências Inovadoras em Gestão Educacional o direito

de excluir do Prêmio o município que não preencher o Formulário de Inscrição completa,

corretamente ou que fornecer dados comprovadamente inexatos. Desta forma, o Formulário

deverá ter todas as perguntas respondidas. Caso não haja dados, deve-se escrever que

“NÃO DISPÕE DA INFORMAÇÃO SOLICITADA”.

9. Caso a experiência tenha alguma foto ou vídeo, poderão ser inseridos ao final do Formulário

de Inscrição, “Anexos”.     Para as fotos devem ser colocadas legendas. No vídeo, é necessário

identificar o ano de produção e elaborar um pequeno resumo referente ao conteúdo.
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Atenção:

Não deixe para fazer a inscrição de sua experiência no último dia. Avalie o tempo necessário

para efetivá-la dentro do prazo limite.

Antes de preencher o formulário, saiba quais são as informações solicitadas, organizando-as.

O processo de inscrição encerra-se, impreterivelmente, às 23 horas e 59 minutos

(horário de Brasília) do dia 18 de abril de 2008. Após esse horário, o ambiente

de inscrição sairá automaticamente do ar.

PROCESSO DE SELEÇÃO
Quais CRITÉRIOS serão avaliados?

I - Eficácia e relevância – Resultados que contribuem com o alcance de, pelo menos, uma das

metas do PNE e das diretrizes do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

II - Impacto positivo na situação educacional do município, comprovado por indicadores.

III - Introdução de inovações em relação às práticas de gestões anteriores.

IV - Intencionalidade e Contextualização – Iniciativa do órgão gestor, Conhecimento da realidade

local para o desenho da experiência e Perspectiva de continuidade da experiência.

V - Abrangência – Percentual de pessoas e unidades escolares beneficiadas.

VI - Controle, transparência e eficiência no uso dos recursos – informação sobre os gastos com

a experiência (previstos, realizados e fontes) e informações de dados ao Siope.

VII - Fortalecimento da gestão democrática e integrada – participação dos segmentos da comunidade

escolar na experiência e na existência de Plano Municipal de Educação, Projeto Político e

Pedagógico das escolas, Conselhos Escolares, Conselhos Municipais de Educação e outros.

Quais as ETAPAS do processo de seleção?

As experiências serão inscritas de acordo com seu grupo temático, atendendo às cinco regiões

da divisão geopolítica do território nacional (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

O processo de seleção será realizado em quatro etapas:

1ª etapa – Triagem interna

As experiências recebidas passarão por uma triagem realizada por técnicos do Inep, na qual

serão observados os seguintes aspectos: o tempo mínimo de 2 (dois) anos de implementação da experiência;

o preenchimento completo do formulário de inscrição e a entrega do documento solicitado.
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Observação: Caso o Dirigente digite o código de acesso equivocadamente no ato da inscrição,

a experiência não será computada para a triagem.

2ª etapa – Análise das Subcomissões – formada a partir da Comissão Julgadora subdi-

vidida nos grupos temáticos

As Subcomissões pontuarão as experiências dos respectivos grupos temáticos em até 5 pontos

(valores inteiros) por critério, definidos anteriormente.

Será considerada pré-classificada e poderá seguir para a etapa de avaliação in loco a experiência

que obtenha, no mínimo, de 1 (um) ponto em cada critério, e média de, no mínimo, 21 pontos no conjunto dos

critérios por membro da Subcomissão. As subcomissões selecionarão até 28 (vinte e oito) experiências inovado-

ras entre as pré-classificadas, sendo 7 (sete) em cada grupo temático, garantindo a representatividade regional.

Caso não haja, em uma ou mais áreas, experiências pré-classificadas pelas subcomissões em

número suficiente para a realização das 7 (sete) visitas in loco reservadas ao grupo, as demais vagas serão

redistribuídas pelas áreas conforme a seguinte ordem:

1) Gestão Pedagógica;

2) Gestão de Pessoas;

3) Planejamento e Gestão (Democrática, Infra-estrutura e Financeira);

4) Avaliação e Resultados Educacionais.

As experiências acumularão 3 (três) pontos adicionais caso o município seja signatário do

Compromisso Todos pela Educação, ou seja, tenha aderido formalmente ao Compromisso na forma do

Decreto nº 6.094, de 24/4/2007.

Os municípios que comprovarem a existência de parcerias com a sociedade civil, outros órgãos

públicos e/ou articulação com outras esferas de governo, sempre relacionadas com o desenvolvimento da

experiência inscrita, acumularão 3 (três) pontos adicionais.

3ª etapa – Avaliação in loco

Os avaliadores, especialistas contratados pelo Inep, realizarão visitas in loco aos órgãos dirigentes

municipais de educação responsáveis pelas experiências selecionadas na etapa anterior para averiguação das infor-

mações e elaboração de relatório de avaliação referente a cada experiência selecionada pela Comissão Julgadora.

O município deverá disponibilizar o acesso às informações aos avaliadores nesta etapa da seleção

conforme Anexo deste Guia.

4ª etapa – Análise da Comissão Julgadora

A Comissão Julgadora, com base nos relatórios elaborados pelos avaliadores, selecionará até 10

experiências distribuídas na seguinte ordem dos grupos temáticos, que serão premiadas pelo Ministério da

Educação e seus parceiros.
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I. 3 (três) experiências em Gestão Pedagógica;

II. 3 (três) experiências em Gestão de Pessoas;

III. 2 (duas) experiências em Planejamento e Gestão (Democrática, Infra-estrutura e

Financeira);

IV. 2 (duas) experiências em Avaliação e Resultados Educacionais.

Caso não haja, em uma ou mais áreas, experiências aprovadas pela Comissão Julgadora

em número suficiente para a distribuição da quantidade de prêmios reservados ao grupo

temático, serão contempladas as aprovadas do grupo.

As premiações sobressalentes serão distribuídas pelas áreas, conforme a ordem

apresentada acima até que todos os prêmios sejam distribuídos ou que todas as experiências

aprovadas tenham sido contempladas.

As decisões de todas as etapas anteriores do processo seletivo, pelas Comissões, serão

soberanas e sobre elas não caberão recursos.

Qual é o Prêmio?

Será oferecido a cada município com experiência premiada:

Placa de premiação;

Financiamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aplicação no desenvolvimento,

ampliação ou avaliação da experiência premiada, mediante celebração de convênio com o

FNDE.

Financiamento de evento formativo promovido pela Unesco, ao Dirigente Municipal de

Educação em exercício na data de entrega do prêmio.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado da premiação será publicado no Diário Oficial da União e estará disponível no portal

do Inep (www.inep.gov.br) e nos portais do MEC, FNDE, Undime e Unesco.

Entrega dos Prêmios

1. A solenidade de premiação será em Brasília, em sessão pública, em dia, hora e local a serem

oportunamente divulgados pelo Ministério da Educação.



16

2. O Dirigente Municipal de Educação da Gestão, em exercício, no ato da cerimônia ou repre-

sentante por ele designado, será convidado a participar da cerimônia de premiação com despesas custeadas

pelo Ministério da Educação.

Divulgação das Experiências

1. O município inscrito autoriza automaticamente a divulgação da experiência.

2. Todas as experiências premiadas farão parte do Banco de Experiências do Laboratório e serão

publicadas e divulgadas com destaque nos portais do MEC, Inep, FNDE, Undime e Unesco.

CALENDÁRIO DO PRÊMIO

Período de inscrição das experiências: 19/2/08 a 18/4/2008.

Período de Triagem das experiências: 22/4/08 a 30/4/2008.

1ª Reunião da Comissão Julgadora para seleção de até 28 experiências: 20/5/2008

Período de avaliação in loco das experiências selecionadas: 9/6/08 a 27/6/2008.

2ª Reunião da Comissão Julgadora para seleção de até 10 experiências: 8/10/2008

Cerimônia de Premiação das Experiências Inovadoras: 19/11/2008.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas no Guia do Participante serão dirimidos pela Comissão

Organizadora do Prêmio Inovação em Gestão Educacional 2008.

Para mais esclarecimentos:

Sítio do Laboratório: www.inep.gov.br/laboratorio

E-mail: laboratorio@inep.gov.br

Telefone: (61) 2104-9055 de 2ª a 6ª feira, horário comercial (horário de Brasília).

O Laboratório reserva o direito de não informar o código de acesso ao Formulário de Inscrição

por telefone, apenas para o e-mail institucional do órgão gestor da educação municipal.



17ANEXO

Documentos que poderão ser estudados pelos avaliadores duranteDocumentos que poderão ser estudados pelos avaliadores duranteDocumentos que poderão ser estudados pelos avaliadores duranteDocumentos que poderão ser estudados pelos avaliadores duranteDocumentos que poderão ser estudados pelos avaliadores durante

a avaliação a avaliação a avaliação a avaliação a avaliação in locoin locoin locoin locoin loco

Descrição documentada do Projeto que orientou a implantação da experiência.

Levantamentos de dados e/ou diagnóstico inicial.

Plano de Carreira vigente antes e depois da experiência.

Plano Municipal de Educação.

Registros da mobilização / convocação para as reuniões iniciais.

Atas das reuniões realizadas no processo de desenho, decisão e implementação

da experiência.

Relatórios de monitoramento da experiência.

Fotos e outros registros visuais das atividades.

Documentos de formalização de convênios e/ou parcerias relacionados à

experiência.
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Relatórios de avaliação e/ou pesquisa.

Relatórios de prestação de contas (e/ou registros mensais detalhados sobre o uso dos recursos).

Documentos legais relacionados à experiência (nomeações, resoluções, instruções, leis municipais).

Planos de Ensino das escolas envolvidas que têm alunos que participam da Experiência.

Gráficos demonstrando as mudanças na educação depois da experiência.

Clipping e outros materiais de registro de repercussão na mídia.

Estrutura da documentação:

Capa

a) Cabeçalho da Secretaria Municipal de Educação

b) Nome e edição do Prêmio

c) Título da Experiência

d) Grupo Temático

e) Ano de implementação

Folha de rosto

a) Dirigente Municipal de Educação

b) Subsecretário

c) Coordenador da Experiência

Sumário – indicando corretamente as páginas em que os diferentes documentos são apresentados no volume

encadernado.

Formatação (caso o material estiver em formato Word)

a) folha A4

b) fonte Arial, tamanho 11

c) espaçamento entre linhas de 1,5

Toda a documentação deve ter as páginas enumeradas, incluindo os documentos em fotocópia (xerografados),

com total de 200 páginas encadernadas, no máximo, em dois volumes.

A documentação deve ser entregue também em CD-ROM, quando houver a possibilidade.

Entregar aos avaliadores durante a visita.
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Documento solicitado às experiências premiadas

DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DA EXPERIÊNCIA INOVADORA

Considerar os seguintes pontos:

1. Dificuldades enfrentadas na implementação da experiência inovadora e que permanecem enfrentando;

2. Em quais aspectos ou áreas julgam necessitar de apoio técnico externo para o aperfeiçoamento da expe-

riência (exemplo: definição de indicadores, tratamento de disseminação, monitoramento, avaliação...);

Estrutura do Documento

Título da Experiência

Município e UF

Objetivo do PNE

Grupo Temático

Diretrizes do Compromisso

Dirigente Municipal

E-mail e telefone

Arquivo em formato     Word, máximo de 8 laudas.

Não são necessárias a capa e a folha de rosto.

Enviar por e-mail ao Laboratório  no seguinte endereço eletrônico: laboratorio@inep.gov.br , no mês de

outubro.
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