MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Relatório de Avaliação
PLANO PLURIANUAL
2008-2011

AVALIAÇÃO SETORIAL

EXERCÍCIO 2012
ANO BASE 2011

Brasília
2012

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Dilma Rousseff

Vice-Presidência da República
Michel Temer

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Secretário Executivo
José Henrique Paim Fernandes

Subsecretário de Planejamento e Orçamento
Wagner Vilas Boas de Souza

Coordenador-Geral de Planejamento
Sergio Ricardo da Cruz Duarte

Coordenadora de Avaliação
Geysa Maria Bacelar Pontes Melo

Equipe Técnica
Bianka Araújo Gomes
Elber dos Santos Moitinho
Elisa do Nascimento Oliveira
Geilsa Ladeira Bizarra
Vívian Delgado da Fonseca Assis

Coordenador de Estudos, Análises e Diagnósticos
Ricardo José Grossi Fabrino

Equipe Técnica
Augusto Cezar Linhares de Souza
Bruno Siqueira do Valle
Fábio Caldas Cres

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO L, ANEXO I
FONES: 55 (61) 2022-8801
Site: www.mec.gov.br
CEP: 70047-902 – Brasília-DF

ÍNDICE
Sumário Executivo ....................................................................................... 6
Execução Orçamentária do Órgão .......................................................................................................6

Objetivos Setoriais: Principais Resultados ............................................. 11
1) Objetivo Setorial: Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua
articulação com os demais níveis e modalidades de ensino ..........................................................14
2) Objetivo setorial: Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação básica. ..................19
3) 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. .....................................................................................................................33
4) Objetivo Setorial: Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das pessoas
com necessidades especiais nos sistemas de ensino: ...................................................................38
5) Objetivo Setorial: Promover a educação para a diversidade e o fomento ao exercício
da cidadania como direito público subjetivo ....................................................................................45
6) Objetivo Setorial: Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar o acesso
a esse nível de ensino. ........................................................................................................................52
7) Objetivo Setorial: Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes
oportunidade de continuidade nos estudos .....................................................................................61

Avaliação de Programas Finalísticos do MEC - SIGPlan ....................... 67
Programa 1060 – Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos........................................68
Programa 1061 – Brasil Escolarizado ................................................................................................71
Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica .............................74
Programa 1073 – Brasil Universitário ................................................................................................75
Programa 1374 – Desenvolvimento da Educação Especial ............................................................78
Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica .....82
Programa 1377 – Educação para Diversidade e Cidadania .............................................................83
Programa 1448 – Qualidade na Escola ..............................................................................................85

Apresentação

O produto desse trabalho é resultado de atividades realizadas em conjunto com
diversos atores diretamente envolvidos no processo de avaliação: as gerências dos
programas do MEC, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO), na
qualidade de Unidade de Monitoramento e Avaliação (UMA), a Secretaria Executiva
e as equipes técnicas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Em cumprimento ao 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, este relatório apresenta uma
avaliação do alcance dos Objetivos Setoriais estabelecidos no PPA 2008-2011, a
partir do conjunto de resultados no exercício 2012, ano-base 2011, dos programas
finalísticos sob responsabilidade do MEC, de modo a proporcionar condições para a
reflexão sobre o alinhamento da atuação do órgão com as políticas públicas e a
dimensão estratégica do Plano.
A avaliação de políticas, programas e ações é fator imprescindível no ciclo da
gestão governamental e vem se constituindo em uma das principais ferramentas
gerenciais para o aprimoramento das políticas públicas e aperfeiçoamento da ação
estatal. Dessa forma, a Avaliação Anual do Plano Plurianual constitui importante
estratégia de desenvolvimento de uma “cultura de avaliação” e de busca por maior
transparência e responsabilização da gestão pública.
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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. No quadro abaixo
são apresentadas, de forma agregada, as informações mais importantes da
implementação da política setorial.
Execução Orçamentária do Órgão

Empenho Liquidado:
Autorizado (LOA + Créditos):
R$68.388.140.257,00

R$ 54.691.972.534,35

Pago Estatais:

R$ 0,00

Total:

R$ 54.691.972.534,35

Previsto não-orçamentário

Realizado não-orçamentário

R$ 0,00

R$ 0,00

* Inclui todas as ações executadas por unidades orçamentárias do órgão, independentemente do órgão do programa.

Além disso, do total de R$ 6.896.093.454,69 inscritos em restos a pagar,
relativos a exercícios anteriores a 2011, foram executados R$ 5.457.861.376,28, ou
seja, 79,14 %.
2011
Tipo

Programa (Código/Denominação)
Previsto

%

Realizado*

1060 Brasil Alfabetizado e Educação de
Jovens e Adultos

912.234.566,00

1061 Brasil Escolarizado

18.747.541.725,00 15.416.742.043,82 82,23

1062 Desenvolvimento da Educação
Profissional e Tecnológica

6.444.132.842,00

1073 Brasil Universitário

27.385.893.836,00 21.968.581.552,61 80,21

1374 Desenvolvimento da Educação
Especial

217.089.485,00

60.847.500,62

28,03

1375 Desenvolvimento do Ensino da PósGraduação e da Pesquisa Científica

2.239.211.895,00

1.522.875.763,77

68,01

1377 Educação para a Diversidade e
Cidadania

165.978.834,00

14.976.735,01

9,02

1448 Qualidade na Escola

3.805.708.115,00

1.399.805.111,93

36,78

775.701.781,10

4.657.223.203,33

85,00

72,27

Finalístico

Finalístico (total)
Apoio às Políticas
Públicas e Áreas
Especiais

59.917.791.298,00 45.816.753.692,19 76,47
1067 Gestão da Política de Educação

206.375.571,00

113.645.501,29

55,08

1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais 566.590.594,00

459.994.481,89

81,19

573.639.983,18

74,21

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (total)

772.966.165,00

Total Global

60.690.757.463,00 46.390.393.675,37 76,44

* Valores Executados (liquidado) em 2011.
* Inclui apenas ações executadas em programas do órgão, independentemente da unidade orçamentária da ação.
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Os dados anteriores reproduzem informações do SIGPlan que seguem a
recomendação do TCU de se considerar como execução contábil os valores
liquidados no exercício, os quais correspondem à segunda fase, dentre as três fases
da despesa, quais sejam: o empenho, a liquidação e o pagamento. A diferença entre
o empenho e a liquidação corresponde, ao final de cada ano, ao saldo de restos a
pagar não processados referentes à esse exercício, os quais deverão ser liquidados
no exercício seguinte ou, mesmo, em exercícios posteriores, que pertencem a outras
competências fiscais.
O valor empenhado total da Tabela a seguir suplanta o valor realizado
(liquidado) da tabela anterior em R$ 10,2 bilhões, que corresponde aos restos a
pagar não processados referentes ao exercício de 2011 que serão liquidados em
2012 ou depois, mas que se referem ao orçamento de 2011, com o qual devem ser
comparados.

Execução Orçamentária dos Programas Educacionais em 2011

Tipo

2011

Programa (Código/Denominação)
Previsto
1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens
e Adultos

789.219.786,84

86,52

18.747.541.725,00

17.981.149.007,14

95,91

6.444.132.842,00

5.897.529.946,98

91,52

27.385.893.836,00

25.697.167.844,02

93,83

217.089.485,00

100.374.205,61

46,24

2.239.211.895,00

2.165.129.254,61

96,69

165.978.834,00

39.379.193,97

23,73

3.805.708.115,00

3.238.443.872,97

85,09

59.917.791.298,00

55.908.393.112,14

93,31

1067 Gestão da Política de Educação

206.375.571,00

137.034.413,00

66,40

1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais

566.590.594,00

541.264.703,00

95,53

772.966.165,00

678.299.116,00

87,75

60.690.757.463,00

56.586.692.228,14

93,24

1062 Desenvolvimento da Educação Profissional
e Tecnológica
1073 Brasil Universitário
1374 Desenvolvimento da Educação Especial
1375 Desenvolvimento do Ensino da PósGraduação e da Pesquisa Científica
1377 Educação para a Diversidade e Cidadania
1448 Qualidade na Escola

Finalístico (total)
Apoio às
Políticas
Públicas e
Áreas
Especiais

%

912.234.566,00

1061 Brasil Escolarizado

Finalístico

Empenhado

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais
(total)
TOTAL GLOBAL
Fonte: Siafi/STN

Dessa forma, para demonstrar a evolução ao longo de uma série, o MEC
resolveu considerar como execução orçamentária dos programas do setor
educacional para o PPA 2008-2011, os valores empenhados em cada exercício, por
entender que estes refletem com mais propriedade a integralidade da execução
orçamentária de cada ano.
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Execução Orçamentária dos Programas Educacionais do PPA 2008-2011
Em R$ milhões

TOTAL
DO PPA
(2008 a
2011)

Despesas Empenhadas
Tipo

Programa (Código/Denominação)
2008
1060

Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

1061

Brasil Escolarizado
Desenvolvimento da Educação Profissional e
Tecnológica
Brasil Universitário

1062
Finalístico

1073

2009

2010

2011

290

291

628

789

1.998

7.465

10.310

15.246

17.981

51.002

2.027

2.813

4.018

5.898

14.756

14.731

18.492

21.927

25.697

80.847

105

115

129

100

450

1.039

1.286

1.537

2.165

6.027

1377

Desenvolvimento da Educação Especial
Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e
da Pesquisa Científica
Educação para a Diversidade e Cidadania

35

81

105

39

260

1448

Qualidade na Escola

1.335

1.674

2.593

3.238

8.841

27.028

35.061

46.182

55.908

164.179

77

87

120

137

421

258

326

442

541

1.568

335
27.363

413
35.475

562
46.744

678
56.587

1.989
166.168

1374
1375

Finalístico (total)
Apoio às
Políticas 1067
Públicas
e Áreas 1449
Especiais

Gestão da Política de Educação
Estatísticas e Avaliações Educacionais

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (total)
TOTAL GLOBAL
Fonte: Siafi/STN

A tabela abaixo foi preenchida pelas Secretarias Finalísticas desse Ministério e pelo
FNDE no momento da Avaliação de Programas, realizada no SIGPlan. Devido a impossibilidade
de correção no sistema, os dados foram revistos e a informação corrigida é apresentada nas
tabelas que demonstram a evolução dos indicadores dos programas.
Índice de Referência
(linha de base)
Programa

1060 Brasil Alfabetizado
e Educação de Jovens e
Adultos

1061 Brasil Escolarizado

Índice Apurado em
2011

Indicador
Data de
Apuração

Índice previsto
para o final do
PPA (2011)

Índice

Data de
Apuração

Índice

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

11,05

24/09/2005

9,62

07/2011

6,19

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

23,40

24/09/2005

20,30

09/2010

15,72

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

21,90

24/09/2005

19,01

07/2011

12,28

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

25,00

24/09/2005

23,18

07/2011

14,00

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

3,70

24/09/2005

2,98

07/2011

2,09

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

13,00

24/09/2005

0,00

-

54,40
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Taxa de frequência líquida à Préescola da população na faixa
etária de 4 a 6 anos - %

62,90

24/09/2005

0,00

-

87,50

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

94,40

24/09/2005

0,00

-

97,50

Taxa de frequência bruta ao
Ensino Médio - %

80,70

24/09/2005

0,00

-

91,90

Taxa de frequência 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

153,13

12/2010

224,64

100,00

26/03/2006

154,74

12/2010

224,64

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

44,26

31/12/2006

66,87

01/2011

56,90

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

26,32

31/12/2006

26,36

01/2011

20,36

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

29,40

31/12/2006

6,26

01/2011

22,74

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

15,22

31/12/2006

15,78

12/2010

16,34

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

60,13

31/12/2006

63,45

12/2010

64,09

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

25,38

31/12/2006

33,92

01/2011

40,09

Taxa de Prevalência da Educação
Inclusiva nos Municípios
Brasileiros - %

57,00

26/03/2006

85,50

12/2010

72,00

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

2,10

26/03/2006

3,85

12/2010

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

74,22

12/2010

68,00

1062 Desenvolvimento
da Educação Profissional
e Tecnológica
Número-Índice de Matrículas
Iniciais na Educação Profissional
de Nível Tecnológico - Índice
numérico

1073 Brasil Universitário

1374 Desenvolvimento
da Educação Especial
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1375 Desenvolvimento
do Ensino da PósGraduação e da
Pesquisa Científica

1377 Educação para a
Diversidade e Cidadania

1448 Qualidade na
Escola

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

12,80

26/03/2006

21,90

12/2010

25,00

Taxa de Municípios com Matrícula
na Educação Especial - %

89,00

26/03/2006

99,30

12/2010

97,00

Índice de Acesso à Educação
Básica - %

39,00

26/03/2006

49,25

12/2010

97,00

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

59,70

26/03/2006

113,16

12/2010

100,00

Índice de Atendimento
Educacional Especializado Índice numérico

100,00

20/03/2006

174,80

12/2010

160,00

Índice de Mestres Titulados no
País - 1/100.000

16,46

31/12/2006

21,75

04/2012

20,44

Índice de Doutores Titulados no
País - 1/100.000

4,81

31/12/2006

6,25

04/2012

6,28

Índice de Igualdade das Ações
Educativas Complementares Índice numérico

0,78

01/12/2006

0,87

12/2011

0,90

Índice de Igualdade da Educação
do Campo - Índice numérico

0,65

01/12/2006

0,56

12/2011

0,77

Índice de Igualdade da Educação
Escolar Indígena - Índice
numérico

0,53

01/12/2006

0,51

05/2011

0,51

Índice de Igualdade das
Diversidades Étnico-Raciais Índice numérico

0,84

01/12/2006

0,84

12/2011

0,93

Índice de Igualdade de Gênero Índice numérico

0,97

01/12/2006

1,00

04/2012

1,00

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

0,85

29/03/2006

0,00

-

0,93

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

4,43

29/03/2006

0,00

-

5,40

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

8,30

29/03/2006

0,00

-

9,10

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

42,90

29/03/2006

54,70

01/2012

70,00

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

71,80

29/03/2006

78,60

01/2012

85,80

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

95,40

31/12/2006

94,10

01/2012

100,00
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Objetivos Setoriais: Principais Resultados
A Educação é reconhecida como um dos principais pilares para o
desenvolvimento de uma nação, por representar o meio mais eficaz de combate às
desigualdades sociais e regionais e de promoção do desenvolvimento e do
crescimento econômico.
Na elaboração do PPA 2008-2011, o Governo Federal estabeleceu um Plano
de Desenvolvimento baseado em três pilares: desenvolvimento, distribuição de renda
e educação de qualidade, refletindo sua prioridade para a área social.
Os três pilares do Plano de Governo se organizavam em torno das três
agendas prioritárias: o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) e a Agenda Social. Por meio dessa agenda de
prioridades e do conjunto de programas e ações, o Governo Federal implementou
medidas necessárias para dar continuidade às prioridades de desenvolvimento e
alcançar 10 objetivos estratégicos. No âmbito educacional, esse objetivo era
propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com
equidade, qualidade e valorização da diversidade.
Sendo este o último ano do Plano Desenvolvimento com Inclusão Social e
Educação de Qualidade (PPA 2008-2011), cabe destacar que este estabeleceu as
metas e as prioridades a serem cumpridas pelo Governo ao mesmo tempo em que
foram referências ao setor privado. Nesse contexto, o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) é elemento essencial dessa estratégia e sua consolidação veio
reafirmar o compromisso de que a educação de crianças, jovens e adultos estivesse
no topo das prioridades nacionais.
Nesse contexto, nos últimos anos, o Governo envidou esforços na
implementação de políticas educacionais articuladas e progressivas na efetivação do
direito à qualidade da educação para todos, no combate à pobreza e na melhoria de
vida e trabalho de toda sociedade.
Finalizado o ciclo de gestão do PPA 2008 – 2011, cabe ressaltar os
importantes avanços na área educacional nesse período, como por exemplo,
políticas 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 e
o aumento dos investimentos direcionados a todos os níveis, etapas e modalidades
de ensino, contribuindo para o desenvolvimento de ações que promoveram a
inclusão social e valorizaram a diversidade.
Destaca-se o crescente investimento educacional entre 2008 e 2011, para a
ampliação e o aprimoramento das políticas públicas de educação no país. Essa
ampliação insere-se na opção política do governo de reforçar setorialmente o gasto
público em educação de todas as esferas, para procurar reduzir o débito histórico
educacional do país.
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Orçamento Total sob supervisão do Ministério da Educação*
(em R$ bilhões)

Fonte: Siafi/STN
Elaboração: CEAD/CGP/SPO/MEC
(*)Orçamento da administração direta e indireta. Inclui Fies e Salário-Educação (R$ bilhões)

As ações implementadas pelo Ministério da Educação (MEC) são estratégicas
na responsabilização do Estado para o processo de democratização de
oportunidades e para a oferta de uma educação de qualidade a toda população,
traduzindo-se em importante 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).
O PNE 2011-2020, ainda em tramitação no Congresso Nacional, apresenta
diretrizes e metas que perpassam a execução de todos os programas do MEC, com
ações desenvolvidas conjuntamente pela União, estados e municípios. Seu foco está
na valorização do magistério e na qualidade da Educação, contemplando a
ampliação do acesso e do atendimento em todos os níveis educacionais; o incentivo
à formação inicial e continuada de professores e profissionais da educação em geral;
a universalização do ensino de quatro a 17 anos; a garantia do atendimento em
creches para 50% das crianças de até três anos; a ampliação da educação em
tempo integral na rede pública de ensino; dentre outras ações.
O PDE consiste num conjunto de ações estruturadas e articuladas que
envolvem quatro eixos norteadores: Educação Básica; Alfabetização, Educação
Continuada e Diversidade; Ensino Profissional e Tecnológico e Educação Superior.
Considerado o referencial das políticas educacionais, é um plano de médio e longo
prazo que visa a enfrentar estruturalmente a desigualdade de oportunidades
educacionais e promover a educação de qualidade da creche à pós-graduação. A
partir da sua implantação, em 2007, foram observados 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.
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Indicadores:
Do ponto de vista de políticas públicas, os indicadores são instrumentos que
possuem como finalidade principal traduzir, de forma mensurável, determinado
aspecto de uma realidade dada (situação social) ou construída (ação de governo), de
maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. É um recurso
metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do Programa, apontando
o grau em que o mesmo atinge suas metas e os objetivos planejados para
determinado público-alvo.
O Ministério da Educação, no âmbito do PPA 2008-2011, está estruturado em
10 programas, 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. Um total de 39 indicadores
integram os Programas Finalísticos, sendo a maioria considerada de eficácia, isto é,
apontam o grau em que um programa atinge as metas e os objetivos planejados para
determinado público-alvo. Portanto, uma vez estabelecido o referencial (linha de
base) e as metas a serem alcançadas, utiliza-se indicadores de eficácia para avaliar
se estas foram atingidas ou superadas.
Com o objetivo de realizar um balanço do desempenho dos Programas ao
longo dos quatro anos de vigência do PPA 2008-2011, o MEC realizou uma análise
da evolução dos indicadores no período, a fim de traçar um comparativo entre o
previsto e o alcançado, bem como identificar os possíveis entraves à execução da
política.
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,
portanto a qualidade da informação é fator imprescindível para análise da política.
Durante a formulação do PPA 2008-2011 ficou estabelecido para cada
indicador, além do índice de referência, índices esperados ao longo do PPA e o
índice esperado ao final do programa. O alcance de determinadas metas ficou
prejudicado em razão da previsão superestimada ou subestimada de alguns índices
para o final do PPA. Entretanto, por não ter havido períodos de revisão, não foi
possível realizar o ajuste necessário.
Também, não foi possível inclusão de novos indicadores e tampouco a
exclusão de outros. Com isso, alguns indicadores de programas efetivamente
utilizados pelo MEC não se encontram descritos no PPA e outros, que já não estão
mais sendo aferidos, ainda permanecem no Plano. Além disso, o Sistema de
Planejamento e Informações Gerenciais (SIGPlan), do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, não permite que os indicadores sejam revisados
retroativamente, o que impossibilita quaisquer correções, inclusive as decorrentes da
retificação dos dados amostrais quando da realização do Censo 2010.
Essa constatação foi repassada e justificada ao órgão competente para as
providências cabíveis de alteração dos dados existentes e, também, correção do
alcance do índice previsto para o final do PPA. Entretanto, as mesmas não
resultaram em correções, tendo em vista a ausência de revisão do PPA 2008-2011.
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A fonte primária dos indicadores são os Censos Escolares da Educação Básica
e Educação Superior, realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as pesquisas domiciliares do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), mais especificamente a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) e o Censo Demográfico. A PNAD é anual, mas os
resultados são divulgados no ano posterior; o Censo Demográfico é decenal e
também divulgado no ano seguinte. Dessa forma, os dados apurados em 2010 com
base no Censo não são diretamente comparáveis com os dados de 2005 a 2009,
cuja fonte primária foi a PNAD. Os dados de 2011 só poderão ser divulgados com a
publicação da PNAD em setembro, quando poderá ser feita uma análise mais
criteriosa o respeito da evolução dos indicadores.
Diante das dificuldades expostas, na elaboração da Avaliação Anual do PPA
2012 – ano base 2011, que culmina no encerramento do Plano, o MEC promoveu
alterações nos índices de alguns indicadores que não puderam ser corrigidos no
SIGPlan em momento oportuno, a fim de garantir a fidedignidade dos dados.

Objetivos Setoriais do Ministério da Educação:
Os objetivos setoriais são os considerados prioritários pelo Ministério, em sua
área de atuação, para o período do Plano, abarcando as políticas setoriais
finalísticas, que geram resultados imediatos. Foram elaborados e caracterizados de
modo a possibilitar a sua tradução em programas para o enfrentamento dos
problemas da sociedade relacionados ao setor ou área de atuação do MEC. O PPA
2008-2011 elegeu 7 objetivos setoriais para a educação, cujos resultados alcançados
são apresentados a seguir.
1)
Objetivo Setorial: Ampliar a oferta da educação profissional levando em
conta sua articulação com os demais níveis e modalidades de ensino.
As exigências do atual cenário mundial têm atentado para o reconhecimento da
Educação Profissional e Tecnológica como fator estratégico e de suma importância
para o crescimento socioeconômico local e regional. Dessa forma, nos últimos anos
o Governo tem investido em ações voltadas para a expansão da rede federal e a
reestruturação das redes estaduais no âmbito da educação profissional; a expansão
de vagas em nível médio integrado; a graduação tecnológica, licenciatura e pósgraduação; a intensificação dos acordos com o Sistema S; a eliminação dos
problemas de financiamento estudantil para o nível técnico, entre outros projetos,
com destaque para a criação, em 2011, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico (Pronatec), que tem como objetivo principal expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para
a população brasileira.
O Pronatec intensifica a expansão dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia e prevê uma série de subprogramas, projetos e ações de
assistência técnica e financeira, que juntos oferecerão oito milhões de vagas a
brasileiros de diferentes perfis nos próximos quatro anos. Prevê também a entrega
de laboratórios e a formação de gestores e professores de escolas de EPT em todo
Brasil.
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Destaca-se, ainda, a participação das instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Programa Ciências sem
Fronteiras, por meio de editais e bolsas específicos condizentes e adaptados às
particularidades e às demandas dessas instituições, de seus alunos, professores e
técnicos. No âmbito do ensino profissional e tecnológico, o Programa tem como
objetivo propiciar a formação e capacitação de pessoas com elevada qualificação em
universidades, instituições de educação profissional e tecnológica, e centros de
pesquisa estrangeiros de excelência, além de atrair para o Brasil jovens talentos e
pesquisadores estrangeiros de elevada qualificação, em áreas de conhecimento
definidas como prioritária. Em 2011, ocorreu o lançamento de edital específico para
Cursos Superiores de Tecnologia (Tecnólogos) Sanduíche com instituições
canadenses, com a previsão de 200 estudantes participantes.

I - Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e
Tecnológica (1062)
O Programa Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica tem
como objetivo ampliar a oferta da educação profissional nos cursos técnicos de nível
médio e superiores de tecnologia, com melhoria da qualidade, incorporando novos
atores sociais ao processo de formação profissional, técnica e tecnológica. Visa,
ainda, democratizar o acesso às oportunidades de escolarização, formação, trabalho
e desenvolvimento humano aos jovens e adultos que buscam melhores
oportunidades, promovendo inclusão social a amplas camadas da população
brasileira e contribuindo para reduzir as desigualdades regionais.
Resultados das principais ações realizadas no período 2008 a 2011:
- Acordo Sistema “S”: firmado em 2008, o acordo prevê que as entidades do
Sistema S (Senac, Sesi, Sesc e Senai) estabeleçam um Programa de
Comprometimento de Gratuidade. Até 2014, Senac e Senai deverão aplicar
progressivamente o valor correspondente de dois terços de sua receita líquida da
contribuição compulsória geral para vagas gratuitas em cursos e programas de
educação profissional. Para Sesi e Sesc, o compromisso é aplicar, até 2014, um
terço de sua receita. Em 2009, foram contabilizadas 261.865 novas matrículas
gratuitas no Senai e Senac e, em 2010, foram registradas 351.652 matrículas
gratuitas nas mesmas entidades. Já em 2011, o acordo alcançou, aproximadamente
500 mil matrículas em formação inicial e continuada, 32 mil matrículas em cursos
técnicos no Senai e Senac.
- Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica:
desde dezembro de 2008, 31 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets),
75 Unidades de Ensino Descentralizadas (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7
escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de existir
para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s). Nesse
período eram 38 institutos federais presentes em todos os estados oferecendo
ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e licenciaturas. Também
passaram a integrar os institutos, as novas escolas que estavam sendo entregues
dentro do plano de expansão da rede federal. Essa rede ainda era formada por
instituições que não haviam aderido aos institutos federais, mas que ofereciam
educação profissional em todos os níveis, sendo dois Cefets, 25 escolas vinculadas
a universidades e uma universidade tecnológica. No período de 2003 a 2010, o
Governo implementou e equipou 214 novas escolas federais. Em 2008 atingiu a
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marca de 187,2 mil alunos matriculados e em 2010, alcançou as 354 unidades
previstas. Em 2009, deu-se continuidade ao Plano de Expansão, mediante a
aplicação de recursos financeiros, na ordem de R$ 328 milhões, para beneficiar 236
unidades. Com a criação e consequente implementação do Pronatec em 2011, a
expansão prevê a construção de 208 unidades até 2014, sendo que 88 unidades
encontram-se em execução com previsão de inauguração em 2012. Este
quantitativo, adicionado às 354 unidades pré-existentes, eleva para 562 o número de
unidades da rede federal distribuídas em todo o território nacional, expandindo o
atendimento para mais de 600 mil estudantes. No ano de 2011, foram finalizadas as
obras de 10 escolas federais, as quais estão prontas para inauguração.
- Programa Brasil Profissionalizado: visa apoiar as redes públicas estaduais
de educação profissional e tecnológica com investimentos em construções,
ampliações e reforma de prédios escolares. Além disso, financia mobiliários,
equipamentos, laboratórios e formação dos profissionais de escolas técnicas.
Durante o exercício de 2008 foram conveniadas para construção 46 escolas, bem
como conveniadas 230 para reformas e ampliações, com recursos de R$ 525,2
milhões. Já em 2009, houve convênio para construção de 83 escolas e para reforma
e ampliação de 304 escolas, com recursos na ordem de R$ 720,2 milhões. Em 2011,
cerca de 25 escolas foram conveniadas para construção e mais de 520 para
ampliação e reforma. Os investimentos em equipamentos, mobiliários e laboratórios
foram de R$ 182 milhões. Outros R$ 60 milhões foram aplicados na compra de livros
para os cursos técnicos e R$ 20 milhões para formação e capacitação de
profissionais da educação. Nesse exercício, foram descentralizados para os estados
conveniados recursos na ordem de R$ 360,8 milhões. O resultado alcançado
demonstra a importância do programa para educação profissional e tecnológica.
- Programa Mulheres Mil: o programa teve início, em 2007, com o objetivo de
promover a formação profissional e tecnológica de cerca de mil mulheres
desfavorecidas das regiões Nordeste e Norte. A meta é garantir o acesso à
educação profissional e à elevação da escolaridade, de acordo com as necessidades
educacionais de cada comunidade e a vocação econômica das regiões. Em 2011 foi
instituído oficialmente em todo o território nacional e, até 2014, deverá atender 100
mil mulheres de todas as regiões brasileiras. Já foram implantados 99 câmpus em 37
institutos federais, beneficiando, em 2011, 10.446 mulheres matriculadas.
- Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e
Tecnológica (SISTEC): implementado em 2009, é um sistema pioneiro e, portanto,
inovador no País por disponibilizar, mensalmente, informações sobre cursos técnicos
de nível médio, respectivas escolas e alunos desse nível de ensino. Caso a escola
também ofereça cursos de formação inicial e continuada, o SISTEC apresenta ainda
dados referentes aos cursos e aos alunos dessa oferta de ensino. Os cursos de
formação inicial e continuada só serão cadastrados se a escola ofertar ensino técnico
de nível médio.
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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 equidade, qualidade e valorização da diversidade.
Índice de Referência

Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de medida

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

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

Data de
Apuração

Meta para 2011

Índice

100,00

26/03/2006

224,64

100,00

26/03/2006

224,64

Fonte: SIGPlan

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1062
DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA*
2011
DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA

2006

1513

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

100,00

96,73

115,07

128,57

1804

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

100,00

108,49

122,48

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) – Valores
Correntes

1.243

1.472

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) – Valores
Constantes
(IPCA – médio
de 2011)

1.599

1.827

1062

Empenho

(apurado)

(Índice
previsto ao
final do PPA SIGPlan)

141,40

n/d(1)

224,64

186,01

227,39

n/d(1)

224,64

2.027

2.813

4.018

5.898

-

2.382

3.151

4.2885

5.898

-

2011
2007

2008

2009

2010

Fontes: INEP/MEC - SETEC/MEC e Siafi/STN - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
*Ressalta-se que alguns valores informados na Avaliação de Programa preenchida no SIGPlan divergem dos apresentados
na tabela acima devido as correções realizadas pelos gerentes de programa neste Caderno Setorial.
(01) Na avaliação de Programa, foi informado para o indicador 1513 um valor estimado de 153,13 e para o indicador 1804,
uma previsão de 154,74. Entretanto, na Avaliação Setorial, o MEC optou por não utilizar dados estimados.
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Programa Desenvolvimento da Educação Profissional
e Tecnológica
250,00

227,39
195,83

200,00
Indicadores

224,64

176,99

150,00

141,40

100,00
100,00
Nota: Linha contínua: apurado
Linha pontilhada: previsão PPA

50,00
0,00
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (2)
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (3)
Número - Índice de Matrículas na Educação Profissional de Nível Técnico na Esfera Federal (1) (2)
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico na Esfera Federal (1) (2)
Fonte: INEP/MEC - SETEC/MEC - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
(1) Os indicadores relacionados não estão no PPA
(2) Os dados foram disponibilizados pelo Inep e os índices foram calculados pela SPO/MEC
(3) Os dados foram disponibilizados pelo Inep e os índices foram calculados pela SETEC/MEC.

Execução Orçamentária do Programa Desenvolvimento
da Educação Profissional e Tecnológica (R$ milhões)
5.898

4.285
3.151

4.018

2.382
1.599

1.827

2.813
2.027

1.243

2006

1.472

2007

2008

2009

2010

2011

Despesas Empenhadas
Valores Correntes

Valores Constantes (IPCA - médio de 2011)

Fonte: Siafi/STN Elaboração: COAV/CGP/SPO/SE/MEC

A evolução dos índices apresentada na tabela acima passou por uma revisão
dos cálculos realizados sobre a base primária do Inep, sendo consideradas as três
modalidades de matriculas no ensino profissional: concomitante, subsequente e
integrada. Como não houve revisão do PPA, não foi possível modificar os valores no
SIGPlan, por isso a divergência em relação às Avaliações de Programas realizadas
nos anos anteriores.
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Ao analisarmos a evolução do Indicador 1513 – Número Índice de Matrículas
Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico é possível verificar que o
número de alunos matriculados aumenta gradativamente ao longo dos anos, indo de
100,00 em 2006 para 141,40 em 2010. Vale ressaltar, que no ano de 2007, o Censo
da Educação Profissional de nível técnico passou por alguns ajustes metodológicos,
o que implicou num pequeno declive na curva do índice naquele ano, porém,
voltando à evolução normal de ascendência a partir de 2008 e mantendo-se dessa
forma pelos anos seguintes em direção à meta.
Considerando que a principal ação do Programa Desenvolvimento da
Educação Profissional e Tecnológica foi a expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica, a análise ao indicador considerou apenas as matrículas
em instituições da esfera federal, cujo resultado apresentou um aumento bem mais
expressivo se comparado à evolução do índice nacional, passando de 100,00 em
2006 para 176,99 em 2010. Essa evolução é mais coerente com a execução
orçamentária, uma vez que a maior parte do orçamento desse programa ocorreu na
esfera federal.
Com relação ao Indicador 1804 – Número Índice de Matrículas Iniciais na
Educação Profissional de Nível Tecnológico, o aumento de matrículas em cursos
de tecnologia foi bastante expressivo entre os anos de 2006 e 2010, passando de
100,00 para 195,83, sinalizando ser possível o alcance da meta prevista para 2011
no ensino tecnológico. Vale destacar que o crescimento de matrículas iniciais na
Educação Profissional de Nível Tecnológico na esfera federal passou de 100,00 em
2006 para 227,39 em 2010.
Os resultados alcançados no Programa Desenvolvimento da Educação
Profissional e Tecnológica estão fundamentados na expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica; implementação do Programa Brasil
Profissionalizado e na revisão do escopo do Acordo de Gratuidade com o Sistema S.
2)
Objetivo setorial: Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação
básica.
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores, segundo preconiza a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Em cumprimento ao disposto, o
MEC implementou o PDE, que prioriza a educação básica no seu objetivo de
melhorar a educação no País.
Consubstanciado no Plano de Metas do PDE, o Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação adota um conjunto de 28 diretrizes com vistas à melhoria da
educação básica nos estados, Distrito Federal e municípios, mediante apoio técnico
e financeiro para programas de manutenção e desenvolvimento. Os entes federados
que aderem ao compromisso elaboram os próprios Planos de Ações Articuladas
(PAR) a partir do diagnóstico da sua situação educacional. Em 2011, 24 estados e
3.500 municípios realizaram esse diagnóstico para a elaboração do planejamento
referente à etapa 2011-2014, os quais serão avaliados em 2012. Atualmente, dos
5.563 municípios brasileiros que possuem rede municipal de ensino (Brasília e
Fernando de Noronha não possuem rede municipal de ensino), 405 não iniciaram a
elaboração do PAR; 1.408 estão fazendo o diagnóstico da situação educacional
local; e 3.750 municípios estão em elaboração parcial ou em análise pelo MEC. Com
o PAR, o estado/município pode identificar suas fragilidades e planejar ações para
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superá-las. Além disso, pelo PAR o MEC identifica a demanda dos entes federados e
organiza o seu atendimento, de forma a favorecer a implementação de suas ações
nas redes públicas de ensino.

I - Programa Brasil Escolarizado (1061)
Considerado um programa estruturante da política educacional brasileira por
contribuir para a universalização da educação básica e assegurar equidade nas
condições de acesso e permanência dos alunos às suas diversas etapas e
modalidades. É por meio de suas ações, que vão desde o financiamento da
alimentação escolar, até o apoio à reestruturação da rede física pública que os
quatro eixos norteadores do PDE são atendidos direta e indiretamente. No exercício
de 2011, foram investidos, aproximadamente, R$ 18 bilhões na melhoria da
qualidade da educação básica por meio do Programa Brasil Escolarizado.
Resultados das principais ações realizadas no período 2008 a 2011:
- Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação (Fundeb):
atende a toda educação básica, da creche ao ensino médio.
Promove a
redistribuição dos recursos vinculados à educação, levando em consideração o
desenvolvimento social e econômico das regiões. A complementação do recurso
aplicado pela União é direcionada às regiões nas quais o investimento por aluno seja
inferior ao valor mínimo fixado para cada ano. A estratégia é distribuir os recursos
pelo país, ou seja, a destinação dos investimentos é feita de acordo com o número
de alunos da educação básica, com base em dados do Censo Escolar do ano
anterior. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência
e a aplicação dos recursos do programa são feitos em escalas federal, estadual e
municipal por conselhos criados especificamente para esse fim. Em 2007, último ano
do Fundef, a Complementação da União se limitava a R$ 448 milhões, mas com o
Fundeb alcançou R$ 8,8 bilhões distribuídos em 2011 para os estados de menor
gasto por aluno, um valor 20 vezes maior que o de 2007 em termos nominais. Esse
expressivo incremento teve reflexos imediatos sobre o valor médio ponderado por
aluno.
Destaca-se que a Complementação da União ao Fundeb cresceu
progressivamente desde 2008, quando foram repassados mais de R$ 3 bilhões, aos
fundos estaduais. A ação atingiu seu ápice em 2011, quando alcançou uma
participação final de 10% no total do Fundo antes da complementação, conforme
estabeleceu a Constituição e a lei que criou o Fundeb e que traduziram a iniciativa e
o empenho do governo federal em reforçar sua função constitucional redistributiva e
supletiva de equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de
qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira aos entes federativos:
grupos de estudo foram criados, negociações foram promovidas entre os Ministérios
da Educação, do Planejamento e da Fazenda e várias reuniões do governo foram
realizadas com as Secretarias de Educação de Estados e Municípios e
representantes da sociedade civil, antes do encaminhamento dos projetos ao
Congresso Nacional para discussão, incorporação de melhorias e aprovação final.
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Valor mínimo por aluno no Fundef e Fundeb
(1º ciclo do ensino fundamental urbano)
1.850,00
1.729,33
1.650,00
1.450,00
1.250,00

1.050,00
850,00
'

650,00
450,00
250,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUNDEF(1998-2006) / FUNDEB(2007-2011)

(Em R$ correntes)

FUNDEF(1998-2006) / FUNDEB(2007-2011)

(Em R$ constantes pelo IPCA médio de 2011)

Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC

FUNDEB

Fonte: Receita Estadual e Municipal (STN/MF) e FNDE/MEC
* Cronograma de repasse – Portaria Interministerial nº 1.721, de 07/11/11 – Anexo II.

Fonte: FNDE/MEC
* Cronograma de repasse – Portaria Interministerial nº 1.721, de 07/11/11 – Anexo II.
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- Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica (PDDE): consiste na
assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais,
municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial,
mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo é melhorar a infraestrutura
física e pedagógica, o reforço da autogestão escolar e elevar os índices de
desempenho da educação básica. Os recursos do Programa Dinheiro Direto na
Escola são transferidos conforme o número de alunos aferidos no Censo Escolar do
ano anterior ao do repasse. Em 2008 foram repassados cerca de R$ 691 milhões,
sendo que parte desses recursos foi repassada àquelas escolas que alcançaram a
meta de desempenho medida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), na forma de Parcela Extra do PDDE, bem como para a realização e
implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) em
estabelecimentos de ensino que não obtiveram satisfatório desempenho no contexto
das estratégicas de busca pela melhoria da qualidade do ensino. 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 Ideb, beneficiando, ao
todo, 134 mil escolas com investimentos de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Em
2011, os investimentos na ação foram ampliados, atendendo mais de 137 mil escolas
com recurso de R$ 1,5 bilhão.
O PDDE apresentou um aumento de recursos de 116% no período de 2008 a
2011, expandindo as possibilidades de maior qualidade da oferta educacional por
meio do fortalecimento da autonomia escolar.
- Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica (Pnate): objetiva
garantir o acesso e a permanência na escola dos alunos da educação básica pública
residentes na zona rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar,
aos estados, Distrito Federal e municípios. Consiste na transferência automática de
recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere,
para custear despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas,
serviços de mecânica e funilaria, combustível e lubrificantes. Serve, também, para o
pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar, tendo
como referência o quantitativo de alunos da educação básica pública. Com a
extensão do Pnate para toda a educação básica, houve um considerável incremento
de recursos e de alunos atendidos, contribuindo com a implementação de ações
mais abrangentes de políticas educacionais voltadas para a universalização do
ensino. Em 2008, foram atendidos 5,1 mil municípios e beneficiados mais de 3
milhões de alunos residentes na área rural das diferentes regiões brasileiras,
atingindo cerca de 90% da meta prevista e totalizando um investimento de R$ 289,6
milhões. Em 2011, foram beneficiados 4,6 milhões de alunos e 5.016 municípios
atendidos com um investimento de, aproximadamente, R$ 574 milhões.
- Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental
(PNLD): executada em ciclos trienais alternados, tem por finalidade prover de livros e
materiais didáticos e de referência as escolas públicas do ensino fundamental das
redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, visando garantir a equidade
nas condições de acesso e a qualidade do ensino público brasileiro. Ao longo dos
anos, o PNLD se consolidou por meio da ampliação de títulos e disciplinas, da
universalização do direito ao livro e da expansão do público-alvo. Além de livros
didáticos, a ação contempla também a aquisição e distribuição de dicionários da
língua portuguesa e periódicos. Por meio do Programa também contemplou, com
material em Libras, os alunos com surdez. Em 2008, a ação adquiriu 60,5 milhões de
exemplares, com investimentos de R$ 405,6 milhões, para beneficiar mais de 31,1
milhões de alunos. Em 2011, foram distribuídos aproximadamente 70,7 milhões de
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livros para as escolas públicas constantes no Censo Escolar, com investimento de
R$ 443,5 milhões. Destaca-se que o PNLD 2011 foi direcionado ao atendimento
integral de alunos dos anos finais do ensino fundamental e à reposição e
complementação dos livros anteriormente distribuídos aos alunos dos anos iniciais.
- Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio (PNLDEM): provê de livros e materiais didáticos e de referência as escolas públicas do
ensino médio das redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, visando
garantir equidade nas condições de acesso e qualidade do ensino. Seu início estava
previsto para o período de 2009 a 2011, mas pode ser antecipado devido à
implantação do PDE. Em 2008, incluiu as disciplinas de geografia e física,
completando a universalização do atendimento do ensino médio. Nesse ano, foram
investidos R$ 504,7 milhões na aquisição de 43,1 milhões de livros que serão utilizados
no PNLEM 2009. No ano de 2008, foram distribuídos, cerca de 18 milhões de livros,
que foram adquiridos em 2007. Já em 2011, foram investidos R$ 883,5 milhões para
a aquisição de, aproximadamente, 79,6 milhões de livros aos alunos.
- Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE): mais
conhecido como Programa Nacional de Alimentação Escolar, objetiva fornecer
alimentação escolar, bem como desenvolver ações de educação alimentar e
nutricional para os alunos matriculados em escolas públicas e filantrópicas de toda a
educação básica. Contribui para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial,
bem como para a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas
alimentares saudáveis dos estudantes durante a permanência na escola. No período
de 2003 a 2008, houve um aumento financeiro próximo a 48% nos investimentos
destinados ao atendimento dos alunos do ensino fundamental, resultando num
incremento de R$ 0,13 por aluno beneficiado, em 2003, para R$ 0,22, a partir de
2006. Para os alunos da pré-escola das escolas públicas e alunos das escolas
filantrópicas, esse gasto por aluno beneficiado passou de R$ 0,06 para R$ 0,22, o
que significa um incremento de 266,67%. No mesmo ritmo, a partir de maio de 2006,
também foram alterados os gastos per capita com alunos de creche e escolas
indígenas e quilombolas, para R$ 0,44, o que representa um crescimento de 77%.
No exercício de 2008, o valor total de investimento foi de, aproximadamente, R$ 1,49
bilhão. Esses investimentos objetivaram oferecer um atendimento de forma
diferenciada aos alunos que se encontram em maior risco de insegurança alimentar
e nutricional (índios e quilombolas). Em 2009, o valor per capita aluno/dia passou por
novo reajuste, ficando em R$ 0,30 para pré-escola, fundamental, médio e educação
de jovens e adultos; R$ 0,60 para alunos matriculados em creches, escolas
indígenas e escolas localizadas em áreas remanescentes de Quilombos; e R$ 0,80
para os alunos do Programa Mais Educação.
Em 2011, foram beneficiados, aproximadamente, 44,5 milhões de alunos, com
investimento superior a R$ 3 bilhões. Conclui-se que os investimentos executados na
ação apresentaram um aumento de 105% no período do PPA, sendo um importante
estímulo ao acesso e à permanência dos alunos.
Destaca-se que atualmente, o valor repassado pela União a estados e
municípios por dia letivo para cada aluno é de R$ 1,00 para creche; R$ 0,50 para
pré-escola; R$ 0,60 para escolas indígenas e quilombolas; R$ 0,30 para ensino
fundamental, médio e educação de jovens e adultos e R$ 0,90 para o ensino integral
(Mais Educação).
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- Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica: tem por
finalidade prover de acervos bibliográficos, materiais didáticos e de referência as
escolas públicas da educação básica das redes, federal, estadual, municipal e do
Distrito Federal. Em 2008, foram adquiridos 9,5 milhões de exemplares distribuídos
em 110,5 mil acervos, beneficiando 20,2 milhões de alunos e atendidas 52,6 mil
escolas, com o investimento de aproximadamente R$ 72,9 milhões. Em 2011, foram
adquiridos mais de 12 milhões de livros com investimentos de, aproximadamente, R$
81,7 milhões.

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 equidade, qualidade e valorização da diversidade.
Indicador (es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
medida
Ideb - Anos Iniciais do
Ensino Fundamental / índice
numérico

Índice de Referência
Meta para 2011
Índice

Data de Apuração

4,2

24/04/2007

4,6

Fonte: SIGPlan

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1061
BRASIL ESCOLARIZADO*
2011

(apurado)

(Índice
previsto ao
final do
PPA SIGPlan)

23,55

n/d

54,40

83,03

n/d

n/d

91,90

94,91

95,31

n/d

n/d

97,50

48,01

50,41

50,92

n/d

n/d

52,80

47,17

47,11

39,49

n/d

n/d

87,50

1061

Brasil Escolarizado

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2925(1)

Taxa de Frequência à Escola
da População na Faixa Etária
de 0 a 3 anos

13,00

15,46

17,14

18,11

18,39

2990(2)

Taxa de Frequência Bruta no
Ensino Médio

80,70

82,18

82,56

85,45

Taxa de Frequência Líquida
no Ensino Fundamental da
População na Faixa Etária 7
a 14 anos

94,40

94,84

94,56

2991

Taxa de Frequência Líquida
no Ensino Médio da
População na Faixa Etária de
15 a 17 anos

45,30

47,13

2926(5)

Taxa de Frequência Líquida
na Pré-Escola da População
na Faixa Etária de 4 a 6 anos

62,90

64,80

(3)

2988

(4)

2011
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-

Taxa de Frequência Bruta no
Ensino Fundamental (7 a 14
anos) **

-

116,19

115,95

115,73

117,29

n/d

n/d

n/d

-

Taxa de Frequência Bruta na
Pré - Escola (4 a 6 anos) **

-

70,19

49,35

48,52

40,64

n/d

n/d

n/d

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) –
Valores Correntes

1.653

2.706

3.693

7.465

10.310

15.246

17.981

-

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) –
Valores Constantes
(IPCA – médio de 2011)

2.216

3.481

4.585

8.771

11.548

16.257

17.891

-

Empenho

Fontes: PNAD/IBGE - INEP/MEC (2005 a 2009), CENSO/IBGE (2010) - INEP/MEC e Siafi/STN - Elaboração:
CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
*Ressalta-se que alguns valores informados na Avaliação de Programa preenchida no SIGPlan divergem dos
apresentados na tabela acima devido as correções realizadas pelos gerentes de programa neste Caderno Setorial.
**Indicadores efetivamente utilizados no processo de avaliação dos resultados, mas não constam no PPA 2008-2011.

Programa Brasil Escolarizado
120,00
117,29

116,19

100,00
94,40

Indicadores

80,00
60,00

80,70
62,90

97,50
91,90

95,31

87,50

83,03
70,19
50,92

54,40

45,30

40,00
20,00

52,80

39,49
40,64

Nota: Linha contínua: apurado
Linha pontilhada: previsão PPA

23,55

13,00

0,00
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos
Taxa de Frequência Bruta no Ensino Médio
Taxa de Frequência Líquida no Ensino Fundamental da População na Faixa Etária 7 a 14 anos
Taxa de Frequência Líquida no Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 anos
Taxa de Frequência Líquida na Pré-Escola da População na Faixa Etária de 4 a 6 anos
Taxa de Frequência Bruta no Ensino Fundamental (7 a 14 anos) (1)
Taxa de Frequência Bruta na Pré - Escola (4 a 6 anos) (1)
Fonte: PNAD/IBGE - INEP/MEC (2005 a 2009), CENSO/IBGE (2010) - INEP/MEC Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC

(1) Os indicadores relacionados não estão no PPA.
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Execução Orçamentária do Programa Brasil
Escolarizado (R$ milhões)
17.891
16.257

11.548

15.245

8.771
10.310
4.585
3.481

7.465

2.216
1.653

2.706

2005

2006

3.693

2007

2008

2009

2010

2011

Despesas Empenhadas
Valores Correntes

Valores Constantes (IPCA - médio de 2011)

Fonte: Siafi/STN Elaboração: COAV/CGP/SPO/SE/MEC

O Programa Brasil Escolarizado visa, sinteticamente, ao aumento da cobertura
do atendimento educacional em diversos grupos etários, que correspondem, hoje, às
etapas e fases da educação básica: creche, de 0 a 3 anos; pré-escola, de 4 a 5 anos;
ensino fundamental, de 6 a 14 anos; e ensino médio, de 15 a 17 anos.
Cabe ressaltar que os agrupamentos utilizados e seus respectivos limites de
idade sofreram uma alteração normativa importante, em meio à vigência do PPA
2008-2011. A Emenda Constitucional nº 59, de 11/11/2009, tornou obrigatória a
Educação Básica dos 4 aos 17 anos de idade, ampliando a obrigatoriedade que, até
então, era apenas de oferta gratuita do Ensino Fundamental1. Além disso, a Lei
11.274 de 06/02/2006 ampliou a duração do Ensino Fundamental para 09 anos
tornando, público-alvo dessa etapa, os estudantes de 06 a 14 anos. E esta lei,
apesar de anterior à elaboração do PPA em análise, definiu que os estados e
municípios teriam até 2010 para implementá-la.
Portanto, estas duas alterações normativas, que certamente tiveram o intuito
de melhorar as taxas de frequência mencionadas, trazem dificuldades para apuração
dos seus indicadores, tendo em vista sua comparabilidade e historicidade. Por
exemplo, o comportamento do Indicador de Taxa de Frequência Líquida de 4 a 6
anos, cuja tendência de queda desde 2005, reflete, a rigor, uma mudança
metodológica no seu cálculo: a substituição da faixa etária de 4 a 6 anos para 4 a 5
anos, no meio do período.
Ressalta-se, ainda, que na vigência do PPA 2008-2011, foi constatada uma
superestimação da meta de alguns indicadores do Programa Brasil Escolarizado, a
exemplo do Indicador Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa
Etária de 0 a 3 anos, o qual tinha como referência a meta estabelecida pelo PNE
2001-2010 de alcançar, até o final de 2010, o atendimento em creches de 50% das
crianças de 0 a 3 anos. Com base neste documento, foram estabelecidos os índices
1

Numa aproximação, isto é equivalente a uma cobertura obrigatória de 7 aos 14 anos.
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constantes no PPA, inclusive a previsão de 54,40% para o ano de 2011. Entretanto,
essa mesma meta se manteve como previsão para o PNE 2011-2020, estendendose para 2020 o índice de 50%.
Adicionalmente, conforme informações do Inep, as diferenças metodológicas
entre o Censo Demográfico e as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílio
(PNAD), ambas do IBGE, impedem a comparação entre os dados obtidos em 2010 e
os dados obtidos nos anos anteriores para estes indicadores. Cabe ainda lembrar
que os resultados da PNAD 2011 somente estarão disponíveis em setembro de
2012, de tal forma que não se tem dados suficientes para uma análise relevante do
comportamento dos indicadores. Esses fatos dificultam uma análise mais criteriosa
do desempenho do programa.

II - Programa Qualidade na Escola (1448)
Qualidade na educação é um valor estratégico e por isso, deve ser entendida
como prioridade de Estado. Nesse sentido, uma educação de qualidade só é
possível com uma política que assegure mecanismos para valorizá-la. Assim, o
Programa Qualidade na Escola representa a conjugação dos esforços da União,
estados, municípios e Distrito Federal, que atuam em parceria com as famílias e a
comunidade em prol da melhoria da qualidade da educação, visando superar
problemas relacionados à evasão, abandono e defasagem escolar na educação
básica. Suas ações são desenvolvidas de forma coordenada, contemplando vários
aspectos: os pedagógicos, no que diz respeito ao conteúdo; a qualificação docente e
os de infraestrutura, relacionados às condições de permanência dos alunos na
escola.
Resultados das principais ações realizadas no período 2008 a 2011:
- Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica
(Proinfância): de acordo com diagnóstico para elaboração do PPA 2008-2011, os
indicadores demonstravam que a educação infantil possuía uma frequência escolar
da ordem de 36% na faixa etária de 0 a 6 anos, tornando-se necessário, portanto,
ampliar sua oferta, principalmente, para os segmentos mais pobres. Durante o
exercício de 2008, foram financiados projetos de construção no âmbito do Programa
Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação
Infantil (Proinfância), que tem por objetivo prestar assistência financeira ao Distrito
Federal e aos municípios para a construção, reforma e aquisição de equipamentos e
mobiliário para creches e pré-escolas públicas, de forma a garantir o acesso de
crianças de zero a seis anos, especialmente em regiões metropolitanas, onde são
registrados os maiores índices de população nesta faixa etária. Em 2008, foram
conveniadas para construção 454 escolas em todas as regiões brasileiras,
envolvendo recursos de, aproximadamente, R$ 366 milhões. Já em 2011, foram
conveniadas para construção 258 unidades, com um investimento na ordem de R$
159 milhões. Ainda nesse ano, no âmbito da 2º etapa do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2) foram aprovadas para construção 1.507 unidades, com
recursos de superiores a R$ 1,5 bilhão.
- Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica (Caminho da
Escola): objetiva renovar e ampliar a frota de veículos de transporte escolar
destinada ao deslocamento diário de alunos da educação básica da rede pública,
residentes prioritariamente na zona rural dos sistemas estadual, distrital e municipal.
Os recursos financeiros aplicados no Programa Caminho da Escola são provenientes
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de recursos próprios e de recursos disponibilizados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo MEC. Em 2008, com recursos
orçamentários do FNDE da ordem de R$ 90 milhões, foi possível financiar a
aquisição de 641 ônibus por meio de transferência voluntária. Com recursos de
financiamento do BNDES, foram adquiridos 1.151 ônibus, com montante de,
aproximadamente, R$162,3 milhões.
Em 2011, foram adquiridos 2.247 ônibus, 84.416 bicicletas, com um
investimento superior a 470 milhões. Além disso, foram doadas pelo Programa
Caminho da Escola 426 lanchas. Portanto, importante passo foi dado rumo à
ampliação e à renovação da frota de veículos escolares confortáveis, seguros e
adequados ao transporte escolar nas vias rurais.
Quantidade de ônibus adquiridos
Recursos
próprios

Ano

Financiamento
BNDES

Recursos
FNDE

Total

2008

599

1.151

641

2.391

2009

1.004

285

2.186

3.475

2010

1.115

747

4.363

6.025

2011

554

246

1.447

2.247

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1448
QUALIDADE NA ESCOLA*
2011

(apurado)

(Índice
previsto ao
final do PPA
- SIGPlan)

2011
1448

Qualidade na Escola

2006

2007

2008

2009

2010

2993

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

0,80

0,80

0,81

0,81

n/d

n/d

0,93

2994

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

4,18

4,12

4,12

4,09

n/d

n/d

5,40

2995

Número Médio de Séries
Concluídas da População na
Faixa Etária de 18 a 35 anos

8,54

8,70

8,90

9,12

n/d

n/d

9,10

2996

Taxa de Docentes com Nível
Superior atuando na Educação
Infantil

42,90

48,57

47,22

48,90

50,60

57,40

70,00

2997

Taxa de Docentes com Nível
Superior atuando no Ensino
Fundamenta

71,80

70,25

71,40

73,10

73,70

78,60

85,80

2998

Taxa de Docentes com Nível
Superior atuando no Ensino
Médio

95,40

93,39

92,00

91,90

91,00

94,10

100,00
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Empenho

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) –
Valores Correntes

-

-

1.335

1.674

2.593

3.238

-

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) –
Valores Constantes
(IPCA – médio de 2011)

-

-

1.568

1.875

2.765

3.238

-

Fontes: INEP/MEC - SEB/MEC e Siafi/STN - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
*Ressalta-se que alguns valores informados na Avaliação de Programa preenchida no SIGPlan divergem dos
apresentados na tabela acima devido as correções realizadas pelos gerentes de programa neste Caderno Setorial.
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Índice de Adequação de escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 18 a 35 anos
Taxa de Docentes com Nível Superior atuando na Educação Infantil
Taxa de Docentes com Nível Superior atuando no Ensino Fundamental
Taxa de Docentes com Nível Superior atuando no Ensino Médio
Fonte: INEP/MEC - SEB/MEC - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
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Execução Orçamentária do Programa Qualidade na
Escola (R$ milhões)
2.765

3.238

2.593

1.875
1.568
1.674
1.335

2008

2009

2010

2011

Despesas Empenhadas
Valores Correntes

Valores Constantes (IPCA - médio de 2011)

Fonte: Siafi/STN Elaboração: COAV/CGP/SPO/SE/MEC

Com exceção dos indicadores relacionados à titulação dos docentes, cuja fonte
primária é o Inep, os demais - originalmente baseados em dados amostrais pelas
PNADs -, não puderam ser comparados em 2010 com os dados do IBGE pelo Censo
Demográfico ou estão indisponíveis, pelo menos até setembro de 2012, quando
serão disponibilizados os resultados da PNAD de 2011.
Quanto aos indicadores de adequação da titulação dos docentes, os dados
mostram uma melhora progressiva entre os anos de 2007 e 2010, para os
professores que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e uma
melhora abrupta, entre 2010 e 2011, inclusive para os que atuam no Ensino Médio.
Ainda assim, este comportamento não foi suficiente para atingir a meta do PPA para
2011, apesar do avanço do último período (2010-2011) ser reflexo de dois esforços
do Governo Federal. O primeiro refere-se às ações de formação inicial de
professores, particularmente aquelas sob responsabilidade da CAPES, iniciadas em
2007, e que por serem ações de longo prazo, somente agora começam a apresentar
resultados. O segundo pode ser atribuído à Lei do Piso Salarial do Magistério (Lei nº
11.738/2008), que proporciona maior atratividade para a carreira do magistério, e
cuja implantação geral ainda está em andamento. Cabe lembrar que, adicionalmente,
o projeto de lei do Plano Nacional da Educação prevê a equiparação dos salários dos
docentes à média dos demais profissionais de mesmo nível de escolaridade, a ser
aferido com a PNAD. Isto certamente criará ainda mais incentivos para aumentar a
titulação destes docentes.

III - Programa Estatísticas e Avaliações Educacionais (1449)
Apesar do Programa Estatísticas e Avaliações Educacionais não ser
considerado um programa finalístico, o MEC opta por mencioná-lo na Avaliação
Setorial devido a sua a importância no desenvolvimento de sistemas estatísticos e
avaliações exclusivas. Ressalta-se, ainda, que o Programa não está ligado a nenhum
objetivo setorial específico, permeando todos os eixos e modalidades educacionais.
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Os processos avaliativos constituem um sistema que permite a integração das
diversas dimensões da realidade avaliada, bem como o alcance dos objetivos dos
diversos instrumentos e modalidades, informando resultados do processo de ensino
e do processo de aprendizagem e, contribuindo para uma descrição mais precisa da
realidade escolar.
O Programa abrange o desenvolvimento de sistemas de informação e
documentação que compreendem estatísticas, avaliações educacionais, práticas
pedagógicas e de gestão das políticas educacionais. Subsidia a formulação e
implementação de políticas públicas para a área educacional, bem como produz
informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público
em geral a respeito da função educação, por meio do fornecimento de dados e
indicadores quantitativos e qualitativos.
As principais fontes de informação para as estatísticas da educação brasileira
são as avaliações educacionais: Provinha Brasil, Prova Brasil, o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e o Exame Nacional de Avaliação de Estudantes (Enade).
As ações relativas ao levantamento de dados estatísticos educacionais são
compostas, respectivamente, pelo Censo Escolar da Educação Básica e pelo Censo
Escolar da Educação Superior, com o objetivo de fornecer, anualmente, dados sobre
alunos docentes e instituições de ensino, os quais são fundamentais para a
formulação das políticas educacionais e diagnósticos sobre a educação no Brasil.
- Censo Escolar da Educação Básica: abrange todas as etapas e
modalidades desse nível de ensino, compondo um quadro detalhado de dados sobre
alunos, docentes, escolas e turmas, os quais são fundamentais para a formulação de
políticas educacionais nas três esferas de governo e para elaboração de novos
diagnósticos sobre a educação no Brasil. Com a implantação do Educacenso, em
2008, o Censo Escolar passou a ser realizado pela Internet, inovando no processo e
no conteúdo da coleta de dados do sistema educacional brasileiro. Com isso, o
banco de dados reuniu informações individualizadas sobre cerca de 200 mil escolas,
53 milhões de alunos e 2 milhões de docentes e auxiliares da educação infantil. Para
realizar este conjunto de atividades foram empenhados recursos de
aproximadamente R$ 6,5 milhões. No ano de 2009, o Censo Escolar incluiu quesitos
sobre jornada ampliada e educação em tempo integral. Foram contabilizados no
Brasil, 52,6 milhões de 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.
O Censo Escolar 2010 aponta que o Brasil tinha 51,5 milhões de estudantes
matriculados na educação básica pública e privada – creche, pré-escola, ensino
fundamental e médio, educação profissional, especial e de jovens e adultos. Desse
total, 43,9 milhões estudavam nas redes públicas (85,4%) e 7,5 milhões em escolas
particulares (14,6%). Atendiam estudantes da educação básica 194.939
estabelecimentos de ensino. Ainda segundo os dados do Censo, as matrículas na
educação profissional cresceram 74,9% entre 2002 e 2010. Em 2010, o país tinha
1,1 milhão de jovens na educação profissional, enquanto em 2002 eles somavam
cerca de 652 mil educandos.
Já em 2011, o Censo Escolar apontou que o Brasil possui 51 milhões de
matrículas nas redes pública e privada, em todos os níveis e modalidades de ensino.
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Nota-se um decréscimo de cerca de meio milhão de matrículas na educação básica
quando comparado ao dado de 2010, especialmente por conta de melhorias no fluxo
escolar com redução da repetência, bem como em virtude de maior rigor técnico na
coleta de informações do Censo, posto que é realizada a checagem de dados para
evitar matrículas duplas. Em 2011, foram investidos, aproximadamente, R$ 14,8
milhões na ação.
- Avaliação da Educação Básica: é integrada pela Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar (Anresc/Prova Brasil), pela Avaliação Nacional da Educação
Básica (Aneb) e pela Provinha Brasil. De forma conjugada, essas três avaliações,
associadas aos dados do Censo Escolar, possibilitam o cálculo do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que é calculado bienalmente para cada
escola, por rede, por UF e Brasil e que reúne em um só indicador dois conceitos
igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de
desempenho nas avaliações. As informações também permitem que metas sejam
traçadas com o objetivo de atingir, em 2021, a média dos países desenvolvidos.
Além disso, auxiliam professores e gestores a aperfeiçoarem o processo de ensinoaprendizagem. As avaliações que compõem o Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb) são realizadas a cada dois anos, quando são aplicadas provas de
Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários socioeconômicos aos
alunos participantes e à comunidade escolar. Em 2011, essa ação contou com um
investimento superior a R$ 59 milhões.
- Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): constituído por provas objetivas
e de redação, contempla quatro áreas do conhecimento. Em 2008, houve mais de 4
milhões de inscritos, dentre os quais, quase 3 milhões participaram do exame. Os
resultados do exame eram utilizados como uma das formas de ingresso dos
estudantes em instituições de ensino superior públicas e privadas, além de ser um
dos pré-requisitos para a obtenção das bolsas de estudos do Programa Universidade
para Todos (ProUni). 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. A nova concepção do exame reforça a proposta
de uma avaliação baseada em habilidades e competências, o que não ocorre nos
vestibulares tradicionais. Ressalta-se ainda que, desde 2009, o Exame tem
possibilitado mais intensamente a democratização das oportunidades de acesso às
vagas federais de ensino superior, a mobilidade acadêmica e a implementação de
um processo isonômico de avaliação do desempenho dos estudantes em todo o
território nacional. A edição de 2011 teve 5.380.857 inscritos, dos quais,
aproximadamente, 4 milhões realizaram as provas.
- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb): criado em 2007, o
Ideb sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação:
aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e
matemática, variando em uma escala de zero a dez. O indicador é calculado a partir
dos dados sobre aprovação escolar obtidos no Censo Escolar e médias de
desempenho no Saeb e na Prova Brasil, que são aferidas pelo Inep. A série histórica
de resultados do Ideb se inicia em 2005, a partir de onde foram estabelecidas metas
bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, mas também por
escolas, municípios e unidades da federação. A lógica é a de que cada instância
evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar
educacional da média dos países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em termos numéricos, isso significa progredir
da média nacional 3,8, registrada em 2005 na primeira fase do ensino fundamental,
para um Ideb igual a 6,0 em 2021.
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb 2005 2007 2009

2011
2011
2021
(apurado) (Meta) (Meta PDE)

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

3,8

4,2

4,6

5,0

4,6

6,0

Anos Finais do Ensino Fundamental

3,5

3,8

4,0

4,1

3,9

5,5

Ensino Médio

3,4

3,5

3,6

3,7

3,7

5,2

Ideb - Anos Finais do Ensino Fundamental

Apurado

Previsão PDE
4,00
3,80

3,50

3,50

2005

2007

4,10
3,90

3,70

2009

2011

Ideb - Anos Iniciais do Ensino Fundamental
5,00

Apurado

Previsão PDE
4,20

3,80

2005

4,60

4,60

4,20

3,90

2007

2009

2011

Ideb - Ensino Médio
Apurado

Previsão PDE
3,70
3,60
3,50
3,50

3,40

3,40

2005

2007

2009

2011

Fonte:INEP/MEC Elaboração:CEAD/CGP/SPO/SE/MEC

Em 2011, o Brasil atingiu as metas
estabelecidas para o período em todas as
etapas do ensino básico — anos iniciais e
anos finais do ensino fundamental e ensino
médio. Nos anos iniciais (primeiro ao
quinto), o Ideb nacional alcançou 5,0 em
2011. Ultrapassou não só a meta de 4,6,
como também a proposta para 2013, que
era de 4,9. Nessa etapa do ensino, a oferta
é prioritariamente das redes municipais,
que concentram 11,13 milhões de
matrículas, quase 80% do total. Nos anos
finais (sexto ao nono) do ensino
fundamental, em 2011 o Ideb nacional
atingiu 4,1 e ultrapassou a meta proposta
de 3,9. Considerada tão somente a rede
pública, o índice nacional chegou a 3,9 e
também superou a meta de 3,7 prevista
para essa esfera. Em relação ao ensino
médio, incluídos ensino público e
particular, foi igualada, em 2011, à meta
nacional prevista de 3,7. O Ideb é uma
importante
ferramenta
para
acompanhamento das metas de qualidade
do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) para a educação básica.
O Plano estabelece metas para 2021, ano
em que o Ideb do Brasil corresponda a um
sistema
educacional
de
qualidade
comparável a dos países desenvolvidos.

3)
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.
Com vistas à produção do conhecimento científico para a solução dos grandes
desafios educacionais, econômicos e sociais do país, o Governo Federal continuou a
expandir suas políticas de apoio e fomento à pós-graduação brasileira, mediante a
formação de pessoal de alto nível no país e no exterior, e a implementação de
diversas ações indutivas para suporte ao desenvolvimento de projetos de pesquisa
científica e tecnológica, em áreas consideradas estratégicas. Em 2011, o
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investimento na pós-graduação foi ampliado com a concessão de 70.493 bolsas de
estudos no país, sendo 40.952 de mestrado, 25.969 de doutorado, 3.458 de pósdoutorado e 114 de Professor Visitante Nacional Sênior. Destacam-se, ainda, as
10.987 bolsas concedidas pelo Programa “Bolsas para Todos” direcionadas a alunos
de mestrado e doutorado de programas de pós-graduação de todas as regiões do
país, com ênfase nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Suas ações estão
vinculadas ao Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), que tem como pilares a
avaliação, fomento e acesso à informação científica e tecnológica. O SNPG permite
a titulação de mestres e doutores, contribuindo para uma maior oferta de recursos
humanos altamente qualificados e, consequentemente, permite alavancar o
desenvolvimento nacional no médio e longo prazo.

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. O Sistema Nacional da PósGraduação (SNPG) alcançou a marca de 4.747 cursos reconhecidos (2.765 de
Mestrado Acadêmico, 1.619 de Doutorado e 363 de Mestrado Profissional
distribuídos em 3.181 programas de pós-graduação) nos quais participam
aproximadamente 62 mil docentes e mais de 180 mil discentes nos três níveis. O
SNPG manteve-se em franco crescimento, considerando-se que em 2011 foram
protocoladas 735 propostas de novos cursos originadas de várias regiões do país.
Resultados das principais ações realizadas no período 2008 a 2011:
- Ciência Sem Fronteiras: contribuindo para a expansão dos programas no
exterior e pela inserção do país no mercado mundial, o Governo Federal lançou, em
2011, o programa Ciência sem Fronteiras que prevê o envio de 100 mil brasileiros
para o exterior nos próximos 4 anos, dos quais, 40 mil serão financiados pelo MEC.
O primeiro edital de Graduação Sanduíche específico do Programa foi lançado em
parceria com o Institute of International Education e universidades americanas e
encontra-se em fase final de seleção. No período de julho a outubro foram enviados
651 bolsistas por meio de programas tradicionais no exterior, nas áreas prioritárias,
em sua maioria para Estados Unidos, França, Alemanha e Portugal, bem como nas
modalidades de graduação e doutorado sanduíche. Subsidiando esta cooperação,
novos tratados e acordos culturais, educacionais e científicos determinaram o
surgimento de um crescente número de programas de intercâmbio internacional. Em
2011 foram assinados 67 acordos de cooperação com diversos países e, para 2012,
estão em negociação mais 20 acordos.
- Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudo no País: tem o objetivo de
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. Em 2008, foram concedidas
24,8 mil bolsas de mestrado, 17,5 mil bolsas de doutorado e pós-doutorado,
beneficiando alunos matriculados em programas de pós-graduação avaliados e
recomendados pela Capes, bem como recém-doutores que passaram a integrar tais
programas. O investimento desta ação representou um total de R$ 567,3 milhões,
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cobrindo todas as áreas do conhecimento científico. Em 2011, foram concedidas
41.054 bolsas de mestrado, 26.108 de doutorado, 3.580 de pós-doutorado,
totalizando 71.957 bolsas concedidas, com investimentos superiores a R$1,1 bilhão.
Deste total, 9.262 bolsas foram destinadas ao Programa “Bolsas para Todos”,
direcionadas a alunos de mestrado e doutorado de programas de pós-graduação de
todas as regiões do país, com ênfase nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
com vistas à redução das assimetrias regionais do Sistema Nacional de PósGraduação (SNPG). Ressaltam-se ainda, como marcos inovadores, as diversas
ações indutivas para suporte ao desenvolvimento de projetos com formação de
recursos humanos em áreas consideradas estratégicas para o país: TV Digital,
Defesa Nacional, Engenharias, Cultura, Administração, Saúde, Ciências do Mar e
Nanobiotecnologia. Ainda em 2011, para estimular os projetos conjuntos de pesquisa
no país, foram lançados os editais Toxinologia e Parasitologia Básica que visam ao
desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e tecnológica, contemplando a
formação de recursos humanos pós-graduados nessas áreas, bem como o edital
conjunto Capes-Embrapa voltado para temas estratégicos para o Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuária.
- Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior: visa
promover a formação de pessoal de alto nível e a divulgação de trabalhos, no âmbito
acadêmico, científico e tecnológico no exterior, proporcionando aos estudantes,
professores, pesquisadores e especialistas, o suporte financeiro destinado a estágios
ou estudos no exterior. Em 2008 foram concedidas 4.135 bolsas, incluindo bolsas de
doutorado pleno, de doutorado-sanduíche e de estágio pós-doutoral referentes ao
Programa de bolsas no exterior que apoia candidaturas individuais. Ao final do
exercício de 2008 foram mantidos 1,2 mil bolsistas, considerando-se aqueles que
iniciaram em 2008 e em exercícios anteriores. Em 2011, a ação apoiou 6.023
bolsistas em estudo individual no exterior, nas modalidades de doutorado sanduíche,
estágio sênior, graduação sanduíche, pós-doutorado, doutorado pleno, além da
participação de doutores em eventos científicos, com investimentos de R$ 141,4
milhões.

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 equidade, qualidade e valorização da diversidade.
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
medida

Índice de Referência
Meta para 2011
Índice

Data de Apuração

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
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EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1375
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA*

2011

1375

Desenvolvimento do Ensino da
Pós-Graduação e da Pesquisa
Científica

2006

2007

2008

2009

2010

2137

Índice de Doutores Titulados
no País

5,05

5,28

5,65

5,94

2135

Índice de Mestres Titulados no
País

17,39

17,53

18,99

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) –
Valores Correntes

753

803

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) –
Valores Constantes (IPCA –
médio de 2011)

968

997

Empenho

2011
(apurado)

(Índice previsto
ao final do PPA
- SIGPlan)

5,93

6,25

6,28

20,26

20,76

21,97

20,44

1.039

1.286

1.537

2.165

-

1.221

1.441

1.639

2.165

-

Fontes: GEOCAPES/CAPES - CAPES/MEC e Siafi/STN - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
*Ressalta-se que alguns valores informados na Avaliação de Programa preenchida no SIGPlan divergem dos
apresentados na tabela acima devido as correções realizadas pelos gerentes de programa neste Caderno Setorial.

Programa Desenvolvimento do Ensino da PósGraduação e da Pesquisa Científica
30,00
25,00

Nota: Linha contínua: apurado
Linha pontilhada: previsão PPA
20,76

Indicadores

20,26

20,00

17,39

17,53

18,99

21,97
20,44

15,00
10,00
6,28

5,00
5,05

5,28

5,65

5,93

5,94

6,25

0,00
2006

2007

2008

Índice de Doutores Titulados no País

2009

2010

2011

Índice de Mestres Titulados no País

Fonte: GEOCAPES/CAPES - CAPES/MEC - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC

36

Execução Orçamentária do Programa Desenvolvimento do
Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica (R$ milhões)
2.165

1639
1.441
1.221
968

997

1.537
1.286

1.039
753

803

2006

2007

2008
2009
Despesas Empenhadas

Valores Correntes

2010

2011

Valores Constantes (IPCA - médio de 2011)

Fonte: Siafi/STN Elaboração: COAV/CGP/SPO/SE/MEC

Em 2007, o IBGE fez uma reconciliação da população, que acarretou alteração
nos índices da série histórica.
Indicador 2135 - Índice de Mestres Titulados no País
O atingimento das metas propostas para o índice de Mestres Titulados no País
é justificada por uma série de fatores interdependentes e complementares. O ciclo é
iniciado pelo crescimento de número de Instituições de Ensino Superior e o
consequente aumento no número de alunos na graduação: a taxa de expansão de
vagas para o período de 2007-2012 nas universidades federais, por exemplo, é
esperada em 69,5 %. O fato do número de alunos de graduação aumentar ano a ano
torna o aumento da demanda por vagas no nível subsequente de ensino, a PósGraduação, automática. A demanda por vagas aumentou e o Sistema Nacional de
Pós-Graduação acolheu essa necessidade, a avaliação trienal realizada no ano de
2010 mostrou que a pós-graduação cresceu, no último triênio, na ordem de 21%.
Corroborando para a sustentação desse cenário virtuoso, entre 2007 e 2011
cresceu o número de bolsas ofertadas pela CAPES e pelo CNPq. Em 2007 a
CAPES ofertou 18.720 bolsas de mestrado e, em 2010, foram 33.357 bolsas.
Destaca-se ainda que o valor das bolsas foi reajustado e as políticas de concessão
foram flexibilizadas. Esse conjunto de ações viabilizou que o Índice de Mestres
Titulados no País previsto no PPA fosse superado.
Indicador 2137 - Índice de Doutores Titulados no País
O alcance da meta para índice de Doutores titulados é justificada por razões
semelhantes ao alcance do mesmo índice em nível de mestrado - aumento do
sistema de ensino superior e aumento do fomento – e também pela necessidade de
mão de obra altamente qualificada de um país em franco desenvolvimento e a
própria necessidade de novos doutores/pesquisadores para sustentar o crescimento

37

do sistema universitário. Inúmeros dados descritos e analisados na publicação
Doutores 20102 corroboram para tal explicação, sumarizada em: “Inicialmente, as
características dessa expansão acelerada da oferta de doutores foram determinadas
principalmente pela própria dinâmica acadêmica das especialidades ou das áreas de
conhecimento e, subsidiariamente, por informações assimétricas sobre as reais
necessidades do mercado de trabalho, tanto em termos do número de doutores,
quanto em termos das qualidades ou especificidades da formação requerida dos
doutores. É possível afirmar que; em linhas gerais, a grande motivação da expansão
da oferta dos doutores foi demanda de quadros para atender as necessidades da
própria pós-graduação, em especial, e do sistema universitário em geral”.
4) Objetivo Setorial: Possibilitar a inclusão e o atendimento educacional das
pessoas com necessidades especiais nos sistemas de ensino:
A efetividade da política de educação especial na perspectiva da educação
inclusiva se reflete no aumento, nos últimos anos, do número de matrículas desses
educandos em classes regulares. Em 2011, os programas e ações implementadas
no âmbito da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, passam a integrar o Plano Nacional de Direito das Pessoas com
Deficiência – Viver sem Limites, o qual prevê, no âmbito da educação, transporte
escolar acessível, adequação arquitetônica de escolas públicas e instituições
federais de ensino superior; implantação de novas salas de recursos multifuncionais
e atualização das já existentes; e a oferta de até 150 mil vagas para pessoas com
deficiência em diversas instituições, inclusive federais, de formação profissional e
tecnológica, viabilizando o acesso dos alunos com deficiência às instituições de
ensino.

I - Programa Desenvolvimento da Educação Especial (1374)
A concepção do Programa Desenvolvimento da Educação Especial está
baseada no trabalho em parceria com os atores educacionais, instituições, níveis de
governo e representantes dos segmentos populacionais interessados. São
implementadas ações voltadas à promoção da formação continuada de professores,
da acessibilidade física, pedagógica, nas comunicações e informações, visando à
garantia do pleno acesso, participação e aprendizagem dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, mediante
apoio, em caráter suplementar, aos sistemas de ensino.
Resultados das principais ações realizadas no período 2008 a 2011:
- Programa Escola Acessível: apoia ações de acessibilidade nas escolas
públicas, visando o acesso das pessoas com deficiência. Em 2009, atendeu 9.336
escolas, com recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), perfazendo o montante de R$ 32 milhões. Em 2011, foram contempladas
11.330 escolas com recursos de, aproximadamente, R$ 84 milhões. De 2012 a 2014,
conforme meta estabelecida pelo Plano Viver sem Limites, deverão ser apoiadas
mais 30 mil escolas públicas, estando previsto investimentos na ordem de R$ 300
milhões.
- Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais:
disponibiliza equipamentos, mobiliários, recursos de acessibilidade e materiais
didáticos e pedagógicos às escolas públicas com matrícula de estudantes público2

Doutores 2010: estudos da demografia da base técnico-científica brasileira, p.20
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alvo da educação especial no ensino regular. Em 2008, a ação adquiriu 4.300 salas
de recursos multifuncionais, com recursos da ordem de R$ 31,6 milhões. Justifica-se
que a meta de 1,6 mil escolas atendidas foi superada em razão da reorientação da
sistemática de atendimento às demandas dos sistemas de ensino, que possibilitou
melhorar o processo e ampliar o atendimento. A avaliação das demandas observou a
indicação de escolas municipais situadas nos municípios que apresentaram baixo
Ideb e dos municípios que fazem parte do Grupo das Grandes Cidades; além de
atender as escolas estaduais relacionadas pelas respectivas secretarias. Em 2011,
foram adquiridas 13,5 mil salas de recursos multifuncionais e 1,5 mil kits para o
atendimento educacional especializado de estudantes com deficiência visual, com
recursos no valor de R$ 143 milhões.
- Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial:
promove a formação continuada de professores dos sistemas estaduais e municipais
de ensino que atuam no atendimento educacional especializado e na sala de aula do
ensino regular. Em 2008, a ação financiou a implementação do Programa Nacional
de Formação Continuada de Professores na Educação Especial, por meio do apoio
técnico e financeiro às Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), que
ofertaram cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização nas áreas do
atendimento educacional especializado, na modalidade a distância, contemplando
8,5 mil professores das redes públicas de ensino. Também foram destinados
recursos para implementação de cursos na área da educação especial, modalidade
presencial, contemplando a educação inclusiva, a educação profissional, o
atendimento educacional especializado e a política intersetorial para formar 10,2 mil
professores das redes estaduais de ensino. Ainda, nesta ação, foi atendida a
demanda de formação dos municípios de baixo Ideb, por meio do Programa
Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, com o repasse de recursos para os
municípios pólo realizarem cursos para o atendimento educacional especializado,
contemplando 12,7 mil professores da sua rede de ensino e dos municípios de
abrangência. A oferta de formação continuada de professores em educação especial,
na modalidade a distância, se estrutura, por meio da constituição de uma rede de
instituições públicas de educação superior que se organiza para essa finalidade.
Para financiar as ações de formação descritas acima, foram investidos recursos no
valor de R$14,3 milhões. Em 2011, foram beneficiados mais de 46 mil profissionais,
totalizando recursos da ordem de R$ 19,06 milhões.
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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 equidade, qualidade e valorização da diversidade
Índice de Referência

Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de medida

Índice de Atendimento Educacional
Especializado / índice numérico

Índice

Data de Apuração

Meta para
2011

20/03/2006

160,00

26/03/2006

68,00

100,00

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

46,40

Fonte: SIGPlan

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1374
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL*
2011
1374

DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011
(apurado)

(Índice
previsto ao
final do PPA
- SIGPlan)

2345

Índice de Acesso a Educação
Básica

39,00

27,50

38,00

27,00

39,40

49,25

97,00

2530

Índice de Atendimento Educacional
Especializado

100,00

107,00

139,60

97,65

132,50

174,80

160,00

2346

Índice de Matrícula de Alunos com
Necessidades Educacionais
Especiais na Rede Pública de
Ensino3

159,70

164,35

169,00

164,60

192,80

213,16

200,00

2343

Taxa de Escolas Públicas da
Educação Básica com
Acessibilidade Física

9,34

10,75

13,28

14,68

18,00

21,90

25,00

2140

Taxa de Matrícula de Alunos com
Nec. Educacionais Especiais em
Classes Comuns de Escolas
Regulares na Ed. Básica4

46,40

46,76

54,00

60,50

69,00

74,22

68,00

2344

Taxa de Municípios com Matrícula
na Educação Especial

89,00

94,77

96,00

97,30

98,80

99,30

97,00

3

Foi solicitada alteração, junto ao SIGPlan, para “Índice de Matrícula de alunos público-alvo da Educação Especial
na rede pública de ensino”
4
Foi solicitada alteração, junto ao SIGPlan, para “Taxa de Matrícula de aluno público-alvo da Educação Especial em
classes comuns de escolas regulares na educação básica”
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2111

Taxa de Prevalência da
Educação Inclusiva nos
Municípios Brasileiros

57,54

60,00

65,40

72,60

80,30

85,50

72,00

2112

Taxa de Qualificação Docente
para Atendimento de Alunos com
Necessidades Educacionais
Especiais na Educação Básica 5

2,10

2,80

3,60

3,70

3,40

3,85

5,50

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) – Valores
Correntes

78

79

105

115

129

100

-

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) – Valores
Constantes (IPCA – médio de
2011)

101

98

124

129

137

100

-

Empenho

Fontes: PNAD/IBGE - SECADI/MEC (2006 a 2009 e 2011) , CENSO ESCOLAR /INEP - INEP/MEC , CENSO-IBGE (2010) e
Siafi/STN - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
*Ressalta-se que alguns valores informados na Avaliação de Programa preenchida no SIGPlan divergem dos apresentados
na tabela acima devido as correções realizadas pelos gerentes de programa neste Caderno Setorial.

Programa Desenvolvimento da Educação Especial
220
200

213,16
200,00

Nota: Linha contínua: apurado
Linha pontilhada: previsão PPA
192,80

180

174,80

159,70
160

160,00

Indicadores

140

139,60

132,50

120
100

100,00

80

89,00

60

57,54

40

99,30
97,00
85,50
74,22
72,00
68,00
49,25

98,80
97,30

80,30
69,00
39,40

46,40

25,00
21,90

39,00
20
0

9,34
2,10
2006

18,00
3,40
2007

2008

2009

2010

3,85
2011

Índice de Acesso a Educação Básica
Índice de Atendimento Educacional Especializado
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física
Taxa de Matrícula Alunos Necessid. Educacionais Especiais em Classes Comuns Escolas Regulares Educação Básica
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros
Taxa de Qualificação Docente para Atedimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica

Fonte: PNAD/IBGE - SECADI/MEC (2006 a 2009 e 2011) , CENSO ESCOLAR /INEP - INEP/MEC , CENSO-IBGE (2010) Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC

5

Foi solicitado alteração, junto ao SIGPlan, para “Taxa de Qualificação Docente para atendimento educacional
especializado”.
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Execução Orçamentária do Programa Desenvolvimento
da Educação Especial (R$ milhões)
137
129

124
101

98

129

100

2010

2011

115
105
78

79

2006

2007

2008
2009
Despesas Empenhadas

Valores Correntes

Valores Constantes (IPCA - médio de 2011)

Fonte: Siafi/STN Elaboração: COAV/CGP/SPO/SE/MEC

Indicador 2345 - Índice de Acesso à Educação Básica.
Este indicador expressa o crescimento do percentual do número de estudantes
público-alvo da educação especial matriculados na educação básica.
Tendo como referência o ano de 2006, cujo percentual foi de 39%, em 2007
houve uma diminuição para 27,5% no número de matrículas, devido à mudança na
forma de coleta dos dados do Censo Escolar. Em 2008, o índice aumentou para 38%
e voltou a cair, em 2009, alcançando 27%, uma vez que não foi considerada a
matrícula da educação especial substitutiva, já que o pleno acesso ao ensino regular
é decorrente da eliminação do sistema segregado de educação das pessoas com
deficiência. Em 2010, o índice alcançou 39,4% e em 2011, 49,25%, não atingindo a
meta prevista para 2011, de 97%.
O indicador previsto para o final do PPA 2008-2011 demonstra o equívoco
cometido no estabelecimento desta meta, pois, o contexto geral das matrículas da
educação básica no país vem apresentando uma tendência de estabilização, em
razão da queda da taxa de natalidade, bem como da melhoria dos indicadores de
correção de fluxo escolar nos últimos anos. Essa tendência ocorre também com
relação às matrículas do público-alvo da educação especial, por tratar-se de
modalidade de ensino transversal aos demais níveis, etapas e modalidades, sendo
complementar ou suplementar à escolarização. Com base na proposta de
atualização do índice previsto no SIGPlan, passando para 40% em 2010 e 55% em
2011, considera-se satisfatório o resultado alcançado.
Indicador 2530 - Índice de Atendimento Educacional Especializado.
Expressa o crescimento percentual do número de estudantes da educação
especial matriculados em classes comuns da educação básica, com atendimento
educacional especializado.
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Nos anos de 2006, 2007 e 2008, os percentuais alcançados foram
respectivamente de 100%, 107% e 139,6%. Esses índices foram obtidos em função
da possibilidade das escolas especiais registrarem no Censo Escolar desse período,
matrícula na escolarização regular e no Atendimento Educacional Especializado AEE. O equívoco foi corrigido em 2009, considerando que esse atendimento se
refere à oferta complementar ao ensino regular comum e não ao ensino especial
substitutivo ao ensino regular. Com isso, o percentual alcançado foi de 97,65% nesse
ano. Em 2010, o índice alcançou 132,5% e em 2011, 174,8%, superando o índice
previsto para o ano de 2011, de 160%. Esses índices de acesso ao atendimento
educacional especializado refletem o crescente apoio técnico e financeiro do MEC
aos sistemas de ensino, a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva,
mobiliários e materiais didático pedagógicos de acessibilidade, o financiamento por
meio da instituição da politica pública de dupla matrícula no âmbito do Fundeb, bem
como a ampliação da oferta de formação continuada aos professores que atuam no
AEE.
Indicador 2346 - Índice de Matrícula de Estudantes com Necessidades
Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino.
Este indicador revela a evolução do número de estudantes da educação
especial matriculados na rede pública de educação básica do ano da apuração em
relação ao ano de 2003, considerado como referencial 100.
A implementação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva orienta as ações em desenvolvimento no âmbito do Programa,
implicando mudanças estruturais nos sistemas de ensino, especialmente no que
tange à organização das escolas públicas para assegurar a efetivação do direito de
todos à educação.
Quando analisada a evolução do indicador, constata-se que houve
interpretação equivocada na aplicação da fórmula, o que gerou informação
imprecisa, junto ao SIGPlan, referente ao ano de 2009.
Assim, em 2009, observou-se crescimento de 164,6 %, relativo ao índice de
matrícula de estudantes público-alvo da educação especial na rede pública de
ensino. Logo, dever-se-á acrescentar aos valores apresentados na série histórica,
constante do SIGPlan, 100% a mais a cada ano. Assim sendo, em 2010 o índice
alcançou 192,8% e em 2011, 213,16%.
Dessa forma, identifica-se avanço contínuo, ultrapassando, em 2010, a meta
preconizada. Tal retificação faz-se necessária, pois, estampa o impacto do conjunto
de políticas públicas implementadas pelo Ministério da Educação, em parceria com
os sistemas de ensino, visando garantir o pleno acesso às pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, às
classes comuns do ensino regular.
Indicador 2343 - Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com
Acessibilidade Física.
Este indicador informa a relação percentual entre o número de escolas públicas
da educação básica com acessibilidade arquitetônica sobre o número total de
escolas públicas da educação básica no ano da coleta.
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É notável o crescente investimento no que tange à acessibilidade arquitetônica
nos anos recentes, tendo em vista as atuais políticas públicas voltadas para a
acessibilidade nos prédios escolares.
Com base na tabela, percebe-se uma evolução do índice de referência em
2006, quando 9,34% das escolas registraram acessibilidade física no Censo Escolar,
para o índice apurado em 2011, cujo valor foi de 21,90%.
Apesar do significativo aumento, não foi possível alcançar a meta prevista no
PPA desse ano, de 25%, em virtude do lapso de tempo existente entre a
transferência do recurso financeiro à escola, a execução da obra e registro da
mudança de status da infraestrutura no Censo Escolar. Em geral, a informação
correspondente aos investimentos efetuados, é verificada no Censo Escolar,
somente após dois anos, o que significa reconhecer que o percentual alcançado de
fato, equivale a 29%, o que na realidade, supera a meta fixada.
Indicador 2140 - Taxa de Matrículas de Estudantes com Necessidades
Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na
Educação Básica.
Este indicador expressa a relação percentual entre o número de estudantes da
educação especial em classes comuns de escolas regulares sobre o número total de
estudantes da educação especial na educação básica, conforme dados do Censo
Escolar.
Os índices de estudantes público-alvo da educação especial matriculados em
classes comuns do ensino regular refletem o processo de transformação dos
sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos, superando a meta de
68% para o final do PPA. Com a implementação da Política de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva, a rede pública de ensino passou a se
organizar para atender às necessidades educacionais específicas dos estudantes
público-alvo da educação especial.
Indicador 2344 - Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial.
Este indicador expressa a relação percentual entre o número de municípios
que registram matrículas de estudantes da educação especial sobre o número total
de municípios brasileiros, conforme dados do Censo Escolar.
No período de 2006 a 2011 houve um aumento significativo, o que reflete a
expansão do acesso desses estudantes ao ensino regular e a oferta do atendimento
educacional especializado, resultando na efetividade da política de educação
especial.
Em 2011, o índice de 99,3% de municípios com matrícula na educação
especial revela resultados efetivos no alcance da meta prevista no PPA, 97%,
demonstrando a disseminação das orientações da nova Política de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Indicador 2111 - Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos
Municípios Brasileiros.
Este indicador expressa a relação percentual entre o número de municípios
que registram mais de 50% do total de matrículas de estudantes da educação
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especial em classes comuns sobre o número total de municípios brasileiros com
matrícula na educação especial, conforme Censo Escolar.
No ano de 2011, o índice de 85,5% de municípios com prevalência de
matrícula de estudantes público-alvo da educação especial em classes comuns
demonstra o alcance e a disseminação da Política de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, bem como das ações implementadas para a
formação de gestores e educadores e a oferta de recursos pedagógicos e de
acessibilidade nas escolas comuns de ensino regular. Esse índice ultrapassou a
meta prevista no PPA 2011, de 72%.
Cabe ressaltar que a divulgação dos referenciais para a construção de
sistemas educacionais inclusivos, a realização de seminários nos municípios pólo, a
consolidação de novos marcos políticos e legais e a ação intersetorial que buscou
identificar e eliminar as barreiras para o acesso do público-alvo da educação especial
à educação contribuíram muito para o desenvolvimento da educação inclusiva nos
municípios.
Indicador 2112 - Taxa de Qualificação Docente Para Atendimento de
Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica.
Este indicador estabelece a relação percentual entre o número de professores
com formação específica para atender estudantes da educação especial sobre o
número total de professores da educação básica.
A queda verificada entre 2009 e 2010 justifica-se pela alteração na forma de
implementação do apoio técnico e financeiro aos programas de formação, conforme
os critérios estabelecidos pela Universidade Aberta do Brasil. No ano de 2011, o
índice de 3,85% de professores da educação básica com formação para atuação no
atendimento de estudantes público-alvo da educação especial não alcançou a meta,
embora tenha se aproximado do previsto no PPA para esse ano (5,5%).
Os programas de formação continuada na educação especial foram ampliados
a partir da instituição da Rede Nacional de Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais da Educação Básica Pública, que tem a finalidade de aumentar as
oportunidades de formação dos professores.

5) Objetivo Setorial: Promover a educação para a diversidade e o fomento ao
exercício da cidadania como direito público subjetivo
A educação é o meio mais eficaz para combater as desigualdades sociais e
regionais, eliminar preconceitos de origem, raça, gênero, idade e quaisquer formas
de discriminação, promovendo o acesso da população ao conhecimento com
equidade, qualidade e valorização da diversidade. Nesse contexto, entre as medidas
adotadas pelo Governo Federal estão às voltadas ao fomento da igualdade de
acesso, de permanência e de sucesso nos sistemas educacionais, respeitando as
especificidades regionais e a diversidade sociocultural e ambiental.
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I - Programa Educação para a Diversidade e Cidadania (1377)
O Programa Educação para a Diversidade e Cidadania implementa políticas
que visam ao pleno desenvolvimento de estudantes como cidadãos, por meio da
articulação das 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, apurados pelo Ideb.
Funciona de maneira integrada com outros programas e ações sob responsabilidade
de outros ministérios, tendo em vista a necessidade de resoluções de problemas
complexos com ganhos de eficiência relacionado à utilização de ferramentas e
instrumentos únicos pelo MEC, o que também vai ao encontro da diretriz de
integração entre ações e programas adotados pelo PDE.
Resultados das principais ações realizadas no período 2008 a 2011:
- Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação
do Campo (Procampo) e o Programa de Apoio à Implantação e
Desenvolvimento de Cursos de Licenciatura para Formação de Professores
Indígenas (Prolind): apoiam, por meio das IPES, a implementação de cursos
regulares de Licenciatura em Educação do Campo e Indígena voltados à formação
de educadores para a docência, nos anos finais do ensino fundamental e ensino
médio, nas escolas rurais e indígenas.
No âmbito do Prolind, em 2008 os recursos transferidos possibilitaram a
formação inicial e continuada de 1,4 mil professores para atuar nessa modalidade de
ensino. Em relação ao Procampo foram apoiadas 14 instituições de ensino superior
(federais, estaduais e autarquias municipais), possibilitando a capacitação de
aproximadamente 1,1 mil professores com formação específica para atuar no campo.
Em 2011, foram apoiados 25 projetos na educação do campo, com um montante
superior a R$ 7,6 milhões, que beneficiou 2.026 professores. No tocante ao Prolind,
este apoiou 21 IPES, contemplando 2.811 professores indígenas com 23 cursos de
formação, investindo recursos na ordem de R$ 8,5 milhões. Com esse Programa
busca-se elevar a escolarização dos professores do campo e indígena, bem como
promover a formação de professores da própria comunidade/aldeia.
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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 equidade, qualidade e valorização da diversidade
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de medida

Índice de Referência
Meta para 2011
Índice

Data de Apuração

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

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1377
EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE E CIDADANIA*
2011
2011
(apurado)

(Índice
previsto ao
final do PPA
- SIGPlan)

n/d

n/d

0,77

0,50

0,59

0,54

0,51

0,86

0,86

n/d

n/d

0,90

0,86

0,86

0,84

n/d

0,93

1377

EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE
E CIDADANIA

2006

2007

2008

2009

2010

2538

Índice de Igualdade da Educação
de Campo

0,49

0,52

0,52

0,60

2539

Índice de Igualdade da Educação
Escolar Indígena

0,46

0,55

0,53

2537

Índice de Igualdade das Ações
Educativas Complementares

0,71

0,847

2540

Índice de Igualdade das
Diversidades Étnico-Raciais

0,83

0,82
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2541

Índice de Igualdade de Gênero para
Mulheres

1,05

1,06

1,05

1,05

1,05

n/d

-

2541

Índice de Igualdade de Gênero para
Homens

0,95

0,95

0,95

0,95

0,94

n/d

-

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) – Valores
Correntes

59

24

35

81

105

39

-

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) – Valores
Constantes
(IPCA – médio de
2011)

76

30

41

90

111

39

-

Empenho

Fontes: PNAD/IBGE (2006 a 2009 e 2011) , CENSO/IBGE (2010) e Siafi/STN - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/MEC
*Ressalta-se que alguns valores informados na Avaliação de Programa preenchida no SIGPlan divergem dos apresentados
na tabela acima devido as correções realizadas pelos gerentes de programa neste Caderno Setorial.

Programa Educação para Diversidade e Cidadania
1,40
1,20
1,05

1,05

Indicadores

1,00

0,95

0,95

1,05
0,94

0,93
0,90

0,80

0,83

0,86

0,71

0,84

0,77

0,60

0,60
0,54
0,51

0,49

0,40

0,50
0,46
Nota: Linha contínua: apurado
Linha tracejada: estimado
Linha pontilhada: previsão PPA

0,20
0,00
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Índice de Igualdade da Educação de Campo
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais
Índice de Igualdade de Gênero para Homens (1)
Índice de Igualdade de Gênero para Mulheres (1)
Fonte: PNAD/IBGE (2006 a 2009 e 2011) , CENSO/IBGE (2010) - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/MEC
(1) Os indicadores relacionados não estão no PPA.
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Execução Orçamentária do Programa Educação para a
Diversidade e Cidadania (R$ milhões)
111
Nota: Linha contínua: apurado
Linha tracejada: estimado
Linha pontilhada: previsão PPA

90

105

76
81

59

41
30
39

35
24

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Despesas Empenhadas
Valores Correntes

Valores Correntes (IPCA - médio de 2011)

Fonte: Siafi/STN Elaboração: COAV/CGP/SPO/SE/MEC

Cabe destacar que os indicadores de desigualdade sofreram uma mudança
metodológica a partir de 2007, pois utilizavam comparações de pessoas com idades
exatas (conclusão do fundamental com exatos 17 anos de idade, do médio com
exatos 21 etc.). Como há uma variabilidade amostral de faixas etárias exatas na
PNAD, o risco de viés no indicador era grande e para solucionar esse problema os
indicadores adotaram faixas etárias ao invés de idades exatas. Foi considerada a
faixa etária entre 17 e 20 anos de idade para o ensino fundamental, e entre 21 a 24
anos para o ensino médio. Esse fato acabou influenciando na aferição de todos os
indicadores do Programa.
Indicador 2538 - Índice de Igualdade de Educação do Campo
Em relação a esse indicador, a alteração metodológica implicaria em uma
mudança no índice previsto no final do PPA para 0,59, porém a ausência de revisão
do PPA não possibilitou tal modificação.
O acesso da população do campo à educação fundamental tem apresentado
evolução, porém a porcentagem de jovens do campo que concluíram o ensino médio
inviabiliza um melhor desempenho desse índice.
Em 2011 não há dados disponíveis até o momento, porém as projeções
confirmam o alcance do índice revisado de 0,59 para o final do PPA.
Ressalta-se que o PNE 2001-2010 não trazia diretrizes e metas que
contemplassem a educação do campo, já a proposta do novo Plano tem uma meta
específica para a elevação da escolaridade média da população do campo de 18 a
24 anos, de modo a alcançar, até o final do PNE, 12 anos de estudo.
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Indicador 2539 - Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena
O índice de igualdade da educação escolar indígena atingiu a meta de
igualdade prevista para o final do PPA sem considerar a mudança metodológica
supracitada. Caso fosse utilizada a nova metodologia, o índice previsto deveria ser
alterado para 0,635.
A tendência do índice é crescente, tendo em vista os indicadores de acesso de
professores indígenas ao magistério, a distribuição de livros didáticos nas escolas
indígenas e o aumento do número de matrículas no ensino fundamental. O PNE
2001-2010 apresentou um avanço para a política de educação escolar indígena, com
diretrizes e metas específicas para essa modalidade de ensino.
Indicador 2540 - Índice de Igualdade das diversidades étnico-raciais
O índice previsto ao final do PPA deveria ser alterado para 0,859. Dessa forma,
a probabilidade de alcance seria alta. Em 2011, não há dados disponíveis até o
momento, porém as projeções confirmam o alcance do índice previsto, caso
houvesse a possibilidade de modificação.
A tendência desse indicador é de uma melhoria mais acentuada dos anos de
escolaridade dos negros em relação à população como um todo. Ou seja, há uma
tendência para a igualdade educacional na educação básica em termos dos
indicadores propostos, porém essa tendência não é confirmada quando é aferida a
porcentagem de jovens negros com 18 anos ou mais que frequentam o ensino
superior em comparação com o total de jovens negros da mesma faixa etária.
Destaca-se que o PNE de 2001-2010 não apontava em suas diretrizes e metas
ações afirmativas para o acesso e permanência da população negra ao ensino
superior, referindo-se a “programas de compensação de deficiências” para “competir
em igualdade de condições” nos processos de seleção à educação superior. Já na
proposta do PNE 2011-2020 há estratégias para a redução das desigualdades
étnico-raciais e ampliação das taxas de acesso e permanência na educação
superior.
Indicador 2541 – índice da Igualdade de Gênero para Mulheres6
Indicador 2541 – índice da Igualdade de Gênero para Homens
A última coleta de dados que compõem o índice de igualdade de gênero para
mulheres e o índice de igualdade de gênero para homens foi realizada pela PNAD de
2009, uma vez que nos anos de realização do Censo não é feita a Pesquisa. Dessa
forma, os percentuais apresentados para os anos de 2010 e 2011 são apenas uma
estimativa que indicam a tendência de redução do índice de igualdade de gênero
para mulheres e aumento do índice de igualdade de gênero para homens, igualandoos em 2011.
É importante ressaltar que políticas para a equidade de gênero são
implementadas em longo prazo e, portanto, seus resultados dificilmente poderiam ser
verificados no período de quatro anos. É provável que a tendência não se confirme,
uma vez que a política implementada não objetiva a redução do acesso e
permanência à educação de mulheres para atingir a igualdade de gênero. Ou seja, a
política de gênero no Brasil tem como foco de intervenção a ampliação e promoção
dos direitos das mulheres. Para o acompanhamento da evolução da política nos
próximos anos serão construídos novos indicadores.
6

No PPA 2008-2011 o indicador Índice de Igualdade de Gênero não é desmembrado em Homens e Mulheres.
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Conforme dados da PNAD 2009, há um percentual maior de homens com
ensino médio incompleto (H 7,8% e M 7,4%); a partir do ensino médio completo, há
uma maior quantidade de mulheres (H 24,9% e M 25,9%). Esse padrão também se
mantém para o ensino superior completo: homens apresentam percentual de 10%,
enquanto as mulheres apresentam 10,9%.
Ainda conforme dados da PNAD 2009, a média de anos de estudo da
população total por sexo é menor para homens entre 18 e 24 anos e 25 a 29 anos
(9,1 anos de estudo); para mulheres, na mesma faixa etária, temos 9,8 e 9,7 anos de
estudo. Sendo assim, as mulheres apresentam mais anos de estudo na maioria das
faixas etárias, com exceção para mulheres com 65 anos ou mais.
O indicador “Taxa de Frequência Líquida” da população de 6 a 17 anos de
idade, por sexo, indica que: de 6 a 14 anos no ensino fundamental a frequência de
meninos é de 91% e a de meninas é de 91,2%. Já no ensino médio, com
adolescentes de 15 a 17 anos, a taxa de meninos é de 45,3% enquanto que das
meninas é de 56,7%. Sendo assim, a taxa de frequência reduz consideravelmente
para os adolescentes do sexo masculino ao alcançar o ensino médio, o que
evidencia a permanência maior nas escolas das adolescentes do sexo feminino.
Apesar dos indicadores favoráveis em relação à escolarização das
adolescentes, isso não se reflete diretamente nos outros indicadores que compõem a
igualdade de gênero, tais como acesso ao mercado de trabalho e remuneração pela
atividade desenvolvida.
Observação: O Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) passou a ser utilizado
na confecção do Relatório de Desenvolvimento Humano, elaborado pelo PNUD
desde 2010. Trabalha com três dimensões: saúde reprodutiva, empoderamento e
participação no mercado de trabalho, sustentados por cinco indicadores: taxa de
mortalidade materna, taxa de fertilidade na adolescência, educação secundária,
percentual de assentos nos parlamentos e participação no mercado de trabalho.

Indicador 2537
Complementares

-

Índice

de

Igualdade

das

Ações

Educativas

Os indicadores de igualdade são calculados com base nos dados da PNAD do
IBGE e sofreram uma mudança metodológica, pois utilizavam dados de pessoas com
idades exatas. O IBGE calculou novamente o peso de cada faixa etária 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. Entre 2007 e 2009, já com as novas ponderações, os resultados dos dados da
PNAD-IBGE apresentaram os índices de 0,847 em 2007; 0,86 em 2008 e 0,86 em
2009. Apesar de ainda não terem sido apurados os dados das PNADs de 2010 e
2011, o índice deverá atingir a meta para 2011 de 0,90. Com a divulgação do Censo
Demográfico 2010, o IBGE deverá apresentar novas ponderações para os resultados
das PNADs, o que levará a novos resultados com mudança nas casas decimais. O
indicador, apesar de utilizar dados do Programa Mais Educação em sua série
histórica, não se refere especificamente a esse Programa ou a outro com caráter de
“ação educativa complementar”, o que torna a sua denominação incoerente, uma vez
que se trata de um indicador de nível de escolaridade por renda, afetado
potencialmente por todas as ações de inclusão desenvolvidas pelo MEC. Por ser um
indicador composto de muitos recortes etários, que podem se compensar
mutuamente, torna-se pouco representativo.
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6) Objetivo Setorial: Reestruturar a educação superior pública federal e ampliar
o acesso a esse nível de ensino.
O campo da educação superior vem passando por alterações em sua
configuração e funcionamento em decorrência da necessidade de imprimir novos
rumos aos projetos de desenvolvimento brasileiro. Nesse sentido, levar educação
superior a uma parcela maior da população tem sido fator decisivo para a diminuição
das desigualdades sociais e regionais e para o desenvolvimento científico e
tecnológico, fomentando o desenvolvimento econômico e social do país, a geração
de trabalho e renda e a inclusão social.

I - Brasil Universitário (1073)
Entre as iniciativas para retomada do crescimento da educação superior
pública, destaca-se o Programa Brasil Universitário que tem como objetivo ampliar
com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com
vistas a disseminar o conhecimento.
No âmbito da expansão, as principais ações do Programa, entre 2003 e 2006,
foram: a consolidação de 10 novas universidades federais e de 49 câmpus
universitários em todas as regiões e, em 2008, a criação de duas novas
universidades federais: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
– UFCSPA e a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. Ainda entre as ações
empreendidas, o Governo Federal criou, entre 2009 e 2010, 4 novas universidades:
Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, com sede em Foz do
Iguaçu; a Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, com sede em Santarém;
a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB,
com sede em Redenção - CE e a Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, com
sede em Chapecó - SC. Sendo assim, o quadro da educação superior federal no
Brasil foi acrescido e conta hoje com 59 universidades federais. A expansão da
educação superior está sendo realizada de forma regionalizada, visando diminuir as
desigualdades regionais bem como gerar conhecimento em todas as áreas do país.
Desta forma, estima-se que para o fim de 2014 a rede federal de ensino passe a
contar com 321 câmpus, sendo que destes, 55% estarão localizados nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.
Para expansão e reestruturação da rede federal de educação superior prevista
no PDE, as universidades federais elaboraram projetos de reestruturação que
incluem o aumento da oferta de vagas, a ampliação ou abertura de cursos noturnos,
a flexibilização de currículos, a criação de novas arquiteturas curriculares e a adoção
de ações de combate à evasão, fazendo com que a necessidade de expansão da
educação superior, bem como a evolução da qualidade do ensino se constitua em
metas permanentes.
Além da ampliação nas vagas dos cursos de graduação, 26 universidades
federais participantes do Reuni, ou seja, 43,4% do total 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;
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- 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 e,
- Bacharelados com dois itinerários formativos.
Resultados das principais ações realizadas no período 2008 a 2011:
Dentre as ações implementadas no âmbito do Programa Brasil Universitário,
destacam-se:
- Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior: instituído pela
Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, visa contribuir para a democratização do
acesso à educação superior no país, possibilitando o ingresso de jovens de baixa
renda em instituições privadas de ensino. Em 2008, foram firmados 33.319 contratos,
com investimentos na ordem de R$ 706,4 milhões. Com a promulgação da Lei nº
12.202, de 14 de janeiro de 2010, esse processo se intensificou. Foram cerca de
75.991 mil contratos e R$ 813,4 milhões investidos somente no exercício 2010. Em
2011, muitos estudantes puderam contratar o financiamento pelo Fies sob a
modalidade do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC),
sem a necessidade de fiador. No exercício de 2011, foram firmados 154.586 novos
contratos de financiamento, com investimentos superiores a R$1,1 bilhão. A
disponibilização do financiamento em fluxo contínuo e a desburocratização do
processo de concessão, somados à diminuição dos juros, ampliação dos prazos de
carência, amortização e percentual de financiamento, possibilidade de ressarcimento
do valor contratado com trabalho e criação do FGEDUC, propiciaram maior
acessibilidade ao financiamento, indo ao encontro dos objetivos do Programa de
estimular a inclusão e permanência dos jovens no ensino superior. A partir desse
novo formato, ou seja, entre 2010 e 2011, já foram firmados 230.591 contratos de
financiamento, com investimentos de aproximadamente R$ 2,0 bilhões. O Fies vem
sendo aperfeiçoado ao longo do tempo.
O total de contratos firmados no período de 2008 até 2011 chegou ao número
de 296.658, com um montante da ordem de R$ 3,4 bilhões, o que demonstra um
contínuo aperfeiçoamento do Programa ao longo dos anos.
- Programa Universidade para Todos (ProUni): tem como finalidade a
concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e
sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior.
Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Enem, conjugando-se, desse
modo, inclusão com qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos
acadêmicos.
Desde a sua criação, em 2005, até o processo seletivo referente ao segundo
semestre de 2011, já foram atendidos 919 mil estudantes, sendo que 197 mil já
concluíram o ensino superior. Ainda em 2011, foram ofertadas mais de 254 mil
bolsas, sendo que, atualmente, estão em utilização 468 mil bolsas. A meta de oferta
de 180 mil bolsas de estudo prevista para 2011 foi superada em 41,44%. Além
disso, em 2011 foram mais de 1.400 instituições de ensino participantes, cerca de
919 mil bolsas já concedidas pelo Programa, das quais mais de 460 mil encontramse ativas.
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Os resultados do ProUni demonstram a efetividade no cumprimento do seu
objetivo de promover o acesso e a permanência na educação superior com
qualidade. Considerando os critérios utilizados no processo de seleção dos
estudantes, pode-se afirmar que atualmente o estudante egresso do ensino médio
público, pertencente aos estratos inferiores de renda, dispõe de uma alternativa
concreta para ingresso na educação superior.
- Bolsa Permanência: beneficia estudantes carentes matriculados em cursos
de carga horária elevada e que não podem conjugar suas atividades acadêmicas e
laborais. É destinada exclusivamente ao custeio das despesas educacionais do
bolsista integral do ProUni. Em 2008, o valor do benefício mensal era de R$ 300,00.
Em 2011, a iniciativa recebeu um acréscimo em seu valor total de 20%, passando
para o valor mensal de R$ 360, atendendo cerca de 5.110 bolsistas.
- O Sistema de Seleção Unificada (Sisu): com duas edições por ano, é um
sistema informatizado e gerenciado pelo MEC que seleciona candidatos às vagas
disponibilizadas pelas Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) com base nas
notas obtidas no Enem. Com inscrições gratuitas e efetuadas exclusivamente pela
internet, o Sisu propicia acesso ao ensino superior público num processo seletivo
unificado que permite aos estudantes concorrer a vagas de várias instituições, sem
ter que arcar com custos de deslocamento e de taxas de inscrição de vestibular. A
mobilidade proporcionada pela seleção possibilita aos estudantes a oportunidade de
cursar o ensino superior em outro estado ou região, expandindo suas experiências e
vivências acadêmicas. Em 2011, ocorreram duas edições: na primeira, participaram
do processo seletivo 83 instituições, já na segunda, participaram 48 instituições,
disponibilizando 109.461 vagas no total. A redução do número de instituições
participantes do Sisu do primeiro para o segundo semestre de 2011 se justifica visto
que várias instituições públicas de ensino superior participantes do Sisu fazem
apenas um processo seletivo anual, ofertando todas as suas vagas no primeiro
semestre.
- Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni): desde
2005, a expansão da rede federal de educação superior visa a ampliar e
democratizar o acesso ao ensino superior de qualidade. O Reuni, criado em 2007,
prevê, além do aumento de vagas, medidas como ampliação ou abertura de cursos
noturnos, aumento do número de alunos por professor, redução dos custos por
aluno, flexibilização de currículos, elevação da taxa de conclusão das graduações
presenciais e combate à evasão. O resultado dessas iniciativas já pode ser
observado no aumento da oferta de vagas em graduação presencial. Considerando o
período de 2003 até 2010, foram implantadas 14 novas universidades federais e 126
novos câmpus universitários, distribuídos nas cinco regiões brasileiras. Em relação
ao número de vagas em graduação presencial, em 2005 eram 116,3 mil e em 2010
foram para 218,2 mil. Além disso, em 2011, o Governo Federal encaminhou para o
Congresso Nacional 4 Projetos de Lei para criação de mais 4 outras universidades:
Universidade Federal do Cariri - UFCA, com sede em Juazeiro do Norte, a
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA, com sede em
Marabá, a Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOBA, com sede em
Barreiras, a Universidade Federal do Sul da Bahia - UFESBA, com sede em Itabuna.
Até 2014, a rede passará a contar, com 321 câmpus, dos quais 285 já estão em
funcionamento em 242 municípios. A significativa expansão desse número de vagas
na graduação demanda recursos que estão sendo investidos no fortalecimento das
unidades acadêmicas de 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,
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aproximação entre a pós-graduação e a graduação (suporte pedagógico) e
incremento do apoio técnico-administrativo.
- Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino
Federais: auxilia no funcionamento dos Hospitais Universitários Federais (HUF),
melhorando a qualidade do ensino e da pesquisa desenvolvidos pelas Ifes, além de
garantir os procedimentos necessários na área de saúde, por meio de assistência à
comunidade através do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2008, esses recursos
foram da ordem de, aproximadamente, R$ 76 milhões, distribuídos aos 45 hospitais
da rede federal. Em 2011, essa ação passa a compor o orçamento do Programa
Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) e sua
execução também passa a ser discutida no âmbito do comitê gestor. Foi investido
um total de R$ 224,5 milhões em recursos para custeio e investimentos na
revitalização tecnológica, com a aquisição de aproximadamente 2 mil equipamentos
de imagem.
- Apoio à Residência Multiprofissional: financia bolsas-auxílio a alunos do

sistema federal de ensino superior pertencentes a dois públicos distintos: (i) médicos
participantes de programas de residência médica e (ii) profissionais da área da saúde
participantes de programas de residência multiprofissional e programas de residência
em uma única área profissional da saúde. Em 2008, trabalhou-se na reorganização
do sistema de credenciamento e avaliação dos programas, por meio da criação e
implantação de um novo sistema informatizado, bem como se procedeu à discussão
sobre a necessidade de médicos especialistas no país junto ao Ministério da Saúde.
Um total de 58,6 mil bolsas foram pagas em 2008, sendo 4.571 novas bolsas
concedidas aos residentes de primeiro ano de 33 Ifes para o desenvolvimento de
seus diferentes programas. Em 2009, o quantitativo de novas bolsas para residentes
foi ampliado para 5.334. Em 2011 investiu-se R$ 235 milhões no pagamento das
bolsas, o que permitiu o aumento global de 23% no número de benefícios mensais
pagos em relação ao ano anterior, passando de 6.038 bolsas em 2010 para 7.425
em 2011 - 6.232 bolsas para Residência Médica e 1.193 para Residência
Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde.
Destaca-se que em 2011, foi sancionada a Lei nº 12.555, de 15 de dezembro
de 2011, que autoriza a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), a qual irá gerir os hospitais universitários das Ifes. De acordo com a lei,
essa empresa terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência
médico-hospitalar e ambulatorial, além de dar apoio ao ensino, à pesquisa e à
extensão ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde
pública sem interferir na autonomia universitária.
- Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES: instituído em
2007, apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de
graduação presencial das Ifes, com vistas a combater as desigualdades sociais e
regionais, bem como promover a ampliação e a democratização das condições de
acesso e permanência dos jovens no ensino superior público federal. Suas ações
oferecem assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão
digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. Assim, 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 2008,
foram distribuídos 198,2 beneficíos, com investimentos de R$ 125,3 milhões no
PNAES. Já em 2009, um total de 55 Ifes receberam recursos financeiros da ordem
de R$ 203,8 milhões para oferta de 408,5 mil benefícios. Em 2011, os investimentos
foram de R$ 401,1 milhões, atendendo 290 mil estudantes.
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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 equidade, qualidade e valorização da diversidade
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
medida

Índice de Referência
Meta para 2011
Índice

Data de Apuração

Bolsas Ofertas ProUni /
unidade

163.854

31/12/2007

180.000

Número de Vagas de
Graduação Presencial nas
IFES / unidade

133.491

31/12/2007

219.901

Fonte: SIGPlan

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA 1073
BRASIL UNIVERSITÁRIO*

2011

(apurado)

(Índice
previsto ao
final do
PPA SIGPlan)

55,80

n/d

56,90

25,62

28,20

n/d

20,36

25,17

21,63

15,70

n/d

22,74

15,49

15,39

15,01

15,78

n/d

16,34

25,38

25,33

25,55

25,90

28,40

n/d

40,09

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

60,13

60,89

61,67

62,59

63,45

64,09
(estimativa)

64,09

Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) – Valores
Correntes

11.477

13.432

14.731

18.492

21.927

25.697

-

1073

BRASIL UNIVERSITÁRIO

2006

2007

2008

2009

2010

1826

Taxa de Docentes (Em Exercício)
com Doutorado atuando nas IFES
- Graduação Presencial

44,26

47,32

48,78

52,68

1827

Taxa de Docentes (Em Exercício)
com Mestrado atuando nas IFES
– Graduação

26,32

26,93

26,03

1828

Taxa de Docentes (Em Exercício)
com Graduação atuando nas IFES
- Graduação Presencial

29,40

25,76

1830

Coeficiente de Alunos por
Docentes em Exercício na
Educação Superior

15,22

1831

Taxa de Matrícula de Alunos em
IFES - Graduação Presencial no
Turno Noturno

3009

Empenho

2011
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Execução Orçamentária do
Programa (R$ milhões) – Valores
Constantes
(IPCA – médio de 2011)

14.768

16.676

17.306

20.713

23.382

25.697

-

Fontes: INEP/MEC - SESU/MEC e Siafi/STN - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
*Ressalta-se que alguns valores informados na Avaliação de Programa preenchida no SIGPlan divergem dos apresentados
na tabela acima devido as correções realizadas pelos gerentes de programa neste Caderno Setorial.

Programa Brasil Universitário
84,00
Nota: Linha contínua: apurado
Linha pontilhada: previsão PPA

Indicadores

55,80
60,13
63,45

44,26

40,09
29,40

28,40

,

26,32
28,20
15,78

25,38

11
2006

22,74
20,36
16,34

15,70

15,22

0,00

64,09
56,90

2007

2008

2009

2010

2011

Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior
Taxa de Docentes (Em Exercício) com Doutorado atuando nas IFES - Graduação Presencial
Taxa de Docentes (Em Exercício) com Graduação atuando nas IFES - Graduação Presencial
Taxa de Docentes (Em Exercício) com Mestrado atuando nas IFES - Graduação
Taxa de Matrícula de Alunos em IFES - Graduação Presencial - no Turno Noturno
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno
Fonte: INEP/MEC - SESU/MEC - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
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Execução Orçamentária do Programa Brasil
Universitário (R$ milhões)
25.697
23.382
20.713
21.927

17.306

16.676
14.768

18.492
14.731

13.432
11.477

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Despesas Empenhadas
Valores Correntes

Valores Constantes (IPCA - médio de 2011)

Fonte: Siafi/STN Elaboração: COAV/CGP/SPO/SE/MEC

Indicador 1826 - Taxa de Docentes (em exercício) com Doutorado atuando
nas IFES – Graduação Presencial.
A meta prevista para o final do PPA 2011 estabelece que 56,9% dos docentes
em exercício na graduação tenham o título de doutor. Tendo como base a taxa de
referência de 2006, o índice vem ascendendo, alcançando o percentual 65,56% em
2010. Esse aumento deve-se a uma política focalizada na qualificação dos docentes
das IFES, além da contrapartida do MEC em fornecer professores substitutos
enquanto durar o afastamento dos docentes em treinamento.
Destaca-se ainda que o Programa Reuni não só expandiu vagas na graduação,
como também propiciou o aumento de cursos de Pós-Graduação, o que de certa
forma eleva o número de titulados no país e consequentemente nas IFES.
Indicador 1827 - Taxa de Docentes (em exercício) com Mestrado atuando
nas IFES – Graduação Presencial.
No período 2008-2010 este indicador apresentou uma taxa média de 27% com
variação de um ponto percentual para mais ou para menos. Esta taxa tenderia a
diminuir à medida que a taxa de docentes com doutorado aumentasse. Entretanto,
apesar da política agressiva de contratações, nem sempre há professor com a
titulação de doutor para o cargo disponível. Portanto, ainda é grande o número de
contratações de docentes com mestrado, devido a características de algumas
carreiras que têm um número pequeno de doutores no país e pela sua
especificidade, a titulação de mestre não é um impeditivo ao exercício da docência.

58

Indicador 1828 - Taxa de Docentes (em exercício) com Graduação atuando
nas IFES – Graduação Presencial.
Os percentuais apurados no período 2006-2010 têm decrescido de forma
contínua, ocorrendo uma queda mais acentuada em 2010. Isso reflete o bom
desempenho da política de qualificação das IFES. Os três principais fatores que
contribuíram para queda desse indicador foram: implantação do Programa Reuni;
renovação do quadro docente devido a aposentadorias; e política de qualificação no
âmbito das IFES associada à valorização do docente com titulação. O percentual
apurado em 2010 foi de 15,70%, o que caracteriza a superação da meta.
Indicador 1830 - Coeficiente de alunos por docentes em exercício na
educação superior
Permite avaliar a relação direta do quantitativo de alunos matriculados no
ensino superior e o quantitativo de professores em exercício nas Instituições de
Ensino Superior.
A partir de 2008, o cálculo do indicador utilizou dados do Censo (Inep), que
apurou um índice 15,39 incluindo todas as IES. A meta prevista no PPA para o final
do exercício de 2011 é 16,34 para o conjunto das IES.
Quando considerado somente as IFES, o índice para 2008 é de 13,5 alunos
por professor. Ao avaliar este indicador deve-se considerar a politica do Programa
Reuni, que prevê, para 2011, uma relação aluno por professor igual a 13,6 na
graduação. Ainda dentro dessa politica e analisando os indicadores realizados em
2009 e 2010 temos 12,1 e 12,7 respectivamente.
Os dados do Censo para apuração desse indicador para 2011 ainda não estão
disponíveis. No entanto, observando o incremento de crescimento, pode-se inferir
que os dados de 2011, quando disponíveis, estarão compatíveis com o previsto na
meta Reuni. Cabe informar, ainda, que nem todos os cursos pactuados para as IFES
foram plenamente implementados, embora essas IFES já tenham os professores que
farão a implementação plena dos cursos. Assim, o número de matriculas tende a
aumentar com o mesmo numero de professores, o que permitirá o atingimento da
meta.
No que se refere ao indicador voltado para todas as IES, vale fazer ressalvas
para a análise desse indicador. Sua apuração efetiva ocorre de 2 a 3 anos depois do
exercício, pois seus dados dependem do Censo da Educação Superior. Desta forma,
a conclusão final na avaliação do PPA 2008-2011 só poderá ser realizada em 2013.
Indicador 1831 - Taxa de Matricula de Alunos em IFES – Graduação
Presencial no Turno Noturno
Tendo apresentado em 2008 um índice de 25,55%, esse indicador vem
aumentando de forma gradual, tendo alcançado, em 2010, o percentual de 28,20.
Por se tratar de matrícula e não de vagas, essas vão acontecendo com algum
retardo em relação ao início dos cursos. No caso específico de matrículas noturnas,
houve um crescimento de 2009 para 2010. Algumas IFES que participam da
expansão via Programa Reuni, ainda estão consolidando a sua infraestrutura de
laboratório e salas de aula para abrir os novos cursos, além de estarem aguardando
novas contratações de docentes para implementações de novos cursos no turno
noturno.
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Indicador 3009 - Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação
Presenciais no Turno Noturno
Com relação a este indicador, houve uma evolução no período de 2006 a 2010
de 5,52%. Até 2010, 83,8% da meta foi atingida, verificando assim que a execução
do indicador encontra-se dentro da normalidade. Vale ressalvar que a apuração
efetiva desse indicador ocorre de 2 a 3 anos depois do exercício, pois seus dados
dependem do Censo da Educação Superior. Desta forma, a conclusão final desse
indicador só poderá ser realizada em 2013.
No âmbito do Programa Estatísticas e Avaliações Educacionais (1449), já
explicitado anteriormente, são executadas as seguintes ações para a educação
superior:
- Censo da Educação Superior: proporciona, anualmente, diagnósticos para
subsidiar a formulação de políticas para a educação superior, além de propiciar o
acompanhamento, a avaliação e o fomento do sistema deste nível de ensino. O
último Censo aponta que em dez anos o Brasil quase triplicou o número de
concluintes na educação superior. Em 2001 foram 396 mil e em 2010 passou-se para
973 mil concluintes e o número de matrículas na graduação aumentou 110,1% no
mesmo período. Dos 6,4 milhões de estudantes matriculados em 29.507 cursos de
graduação presencial e a distância, 938 mil estão em instituições federais de ensino
superior e o número de ingressantes em 2010 foi de aproximadamente 2,2 milhões.
O Censo de 2010, realizado em 2011, registrou, ainda, 2.378 instituições de
educação superior — 278 públicas e 2.100 particulares. Foram investidos mais de
um milhão na ação, em 2011.
- Avaliação da Educação Superior: representada pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem como finalidade analisar as
instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes, levando em consideração
aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da
instituição e corpo docente. Em 2008, foram realizadas, aproximadamente, 2,7 mil
avaliações de instituições de educação superior e de cursos de graduação nas
modalidades presencial e a distância. A dinamização e o aprimoramento do
programa de capacitação de avaliadores permitiram capacitar um total de 569
docentes avaliadores nos diferentes instrumentos de avaliação. Já em 2011 foram
realizadas 5.209 visitas in loco para fins de instrução dos processos de concessão de
atos de credenciamento e recredenciamento de Instituições de Ensino Superior (IES)
e autorização de cursos. Também foram publicados o Índice Geral de Cursos
Avaliados das Instituições (IGC), cuja criação visa apoiar a avaliação in loco das
instituições de ensino superior e os Conceitos Preliminares de Cursos (CPC).
- Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade): tem o objetivo
de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos
conteúdos programáticos, suas habilidades e competências. Em 2008, o Exame teve
a participação de 14,2 mil cursos de graduação e número recorde de 825 mil
estudantes inscritos. A prova do Enade foi aplicada em 18 mil salas de 1,1 mil
municípios de todo o Brasil, para um número total de 564 mil estudantes. Em 2011,
participaram 376.180 mil estudantes concluintes de cursos de graduação, tendo sido
avaliados 8.814 cursos de 33 áreas do conhecimento em 1.356 municípios.
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7) Objetivo Setorial: Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e
dar-lhes oportunidade de continuidade nos estudos

I - Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e
Adultos (1060):
Nas últimas décadas, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil passou
por inúmeras mudanças, expressas por diferentes programas, ações e iniciativas
que, marcadas por um arcabouço legal e normativo, revelam uma concepção política
preocupada com a reconfiguração dessa modalidade de ensino. O reconhecimento
da EJA como direito de todos à educação, como previsto na Constituição de 1988, e
como modalidade da educação básica, prevista na Lei nº 9.394/96 (LDB), tem
demandado, de quem atua nesse campo de ensino, uma grande capacidade de
articulação, visando garantir o avanço do atendimento da escolarização de jovens e
adultos numa perspectiva de política pública.
O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) 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, apoiando ações das
prefeituras municipais e secretarias estaduais de educação. Conforme Censo 2010
são 13,9 milhões de pessoas não alfabetizadas e 33,2 milhões de pessoas
consideradas analfabetas funcionais. Em 2011, por meio da adesão de mais de
1.400 prefeituras municipais e secretarias estaduais de educação, as ações do PBA
preveem o atendimento de aproximadamente 1,6 milhões de jovens e adultos, em
uma abrangência de quase 4 mil municípios brasileiros. A partir de 2011, com a
exigência de preenchimento dos relatórios dos ciclos anteriores, ampliam-se os
dados de situação final dos egressos de 2008, 2009 e 2010, possibilitando a
verificação do percentual de alcance das metas de alfabetização estabelecidas pelos
entes executores e a criação de critérios para novas adesões. Assim, foi reordenado
o processo de adesão dos estados e municípios ao PBA, tendo em vista o
cumprimento das metas de redução dos índices de analfabetismo no Brasil. Com
relação ao atendimento de 2011, cabe ressaltar que cada ano compreende a
execução de dois ciclos - PBA 2010 e 2011, com o empenho de recursos de
aproximadamente R$ 133 milhões para apoiar estados e municípios executores do
Programa e R$ 339,2 milhões referente ao pagamento das bolsas a voluntários.
Como apoio técnico aos entes executores do Programa Brasil Alfabetizado, em
2011, destaca-se o Programa Nacional do Livro Didático para a EJA (PNLDEJA), onde
foram produzidos e distribuídos mais de 14 milhões de livros didáticos para alunos
de alfabetização do PBA e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
tendo sido investidos recursos superiores a R$ 303,4 milhões.
Outras atividades também merecem destaque:
- pesquisas acadêmicas subsidiadas, contemplando a avaliação das ações de
formação dos alfabetizadores e coordenadores, bem como do uso do livro didático,
respectivamente pela Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF);
- contratação de consultores para desenvolvimento de atividades relativas à
formação, ao monitoramento e à elaboração de estudos de boas práticas de
alfabetização;
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- publicação do documento “Princípios, Diretrizes, Estratégias e Ações de Apoio ao
Programa Brasil Alfabetizado”;
- Encontro Regional dos Gestores Locais e Técnicos de Apoio do Programa Brasil
Alfabetizado (Nordeste I e II), com 380 participantes, utilizando recursos da ordem de
R$ 329 mil, visando à melhoria da capacidade da gestão nos municípios e estados
do Nordeste, considerando as taxas de analfabetismos nessa região; e
- publicação do Mapa do Brasil Alfabetizado.
Como estratégia de atuação para o fortalecimento da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), em 2011, destacam-se as reuniões ordinárias da Comissão Nacional
de Alfabetização e EJA (CNAEJA); as reuniões técnicas da Agenda Territorial de
Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e EJA; realização de web conferências
e encontros regionais; e a oferta do II Curso em Gestão Social de Políticas
Educacionais, contemplando 60 integrantes da Agenda Territorial e Fóruns de EJA.
Dentre as ações desenvolvidas para o atendimento à população de jovens e
adultos privados de liberdade, evidencia-se a aprovação da alteração da Lei de
Execução Penal com a previsão da remição da pena pela educação; o Plano
Estratégico de Educação Prisional; o Grupo de Trabalho sobre Políticas para as
Penitenciárias Femininas; a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
e a distribuição de material didático no âmbito do Programa Nacional do Livro
Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLDEJA) para 40 mil alunos.
Em 2011, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR), foram aprovados
recursos na ordem de R$ 2,1 milhões para a elaboração dos Planos Estaduais de
Educação em prisões; formação de 940 professores e agentes penitenciários
e aquisição de 5.000 livros para acervo das bibliotecas de 39 unidades
prisionais, contemplando os estados MT, MS, PB, PI e SC. Essa formação permite
melhorar a qualidade da oferta e sensibilizar os agentes penitenciários para a
importância da educação na ressocialização dos presos.
No que se refere à ação de Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da
Educação de Jovens e Adultos, foram apoiados 18 projetos para contemplar os
Centros de Memória; o Portal de Fóruns; a Formação em Economia Solidária; a
realização do X Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA); o
apoio às Cátedras Paulo Freire/UNILA e da UNESCO/UFPB; as Comunidades de
Aprendizagem e as iniciativas de melhoria da qualidade da EJA, com recursos da
ordem de R$ 8 milhões, em 2011. Estes recursos possibilitaram a mobilização, a
participação na execução e no acompanhamento das políticas de EJA, bem como, o
intercâmbio de experiências na área de EJA com os países da Ibero-América e da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
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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 equidade, qualidade e valorização da diversidade
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
medida

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

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

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

Índice de Referência
Meta para 2011
Índice

Data de Apuração

23,40

24/09/2005

15,72

11,05

24/09/2005

6,19

21,90

24/09/2005

12,28

Fonte: SIGPlan

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

2010

2011
(apurado)

2011
(Índice
previsto ao
final do PPA
- SIGPlan)

20,39

20,30

n/d

15,72

2,16

1,93

2,98

n/d

2,09

10,10

9,96

9,70

9,62

n/d

6,19

24,13

23,26

23,51

22,75

23,18

n/d

14,00

20,74

19,94

19,41

18,69

19,06

n/d

12,28

1060

BRASIL ALFABETIZADO E
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2005

2006

2007

2008

2009

3011

Percentual da Pop. na Faixa Etária de
15 anos ou mais com Escolaridade
Inferior a 4ª Série

23,40

22,57

21,77

20,50

8085

Taxa de Analfabetismo da População na
Faixa Etária de 15 a 29 anos

2,86

2,42

2,20

3010

Taxa de Analfabetismo da População na
Faixa Etária de 15 anos ou mais

11,05

10,38

8084

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

24,97

8083

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

21,91

63

Execução Orçamentária do Programa
(R$ milhões) – Valores Correntes

673

605

143

290

291

628

789

-

Empenho Execução Orçamentária do Programa
(R$ milhões) – Valores Constantes
(IPCA médio 2011)

903

778

178

341

325

670

789

-

Fontes: PNAD/IBGE (2005 a 2009), CENSO/IBGE (2010) - INEP/MEC e Siafi/STN - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/ME
*Ressalta-se que alguns valores informados na Avaliação de Programa preenchida no SIGPlan divergem dos apresentados
na tabela acima devido as correções realizadas pelos gerentes de programa neste Caderno Setorial.

Programa Brasil Alfabetizado e EJA
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Indicadores
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23,18
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11,05
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12,28
6,19

5
2,86

2,09

2,98

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Percentual da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 anos
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais
Taxa de Anafalbetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste
Fonte: PNAD/IBGE (2005 a 2009), CENSO/IBGE (2010) - INEP/MEC - Elaboração: CEAD/CGP/SPO/SE/MEC
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Execução Orçamentária do Programa Brasil Alfabetizado
(R$ milhões)
903
789

778
670
673

628

605

178

341

325

290

291

143

2005

2006

2007
2008
2009
Despesas Empenhadas

Valores Correntes

2010

2011

Valores Constantes (IPCA - médio de 2011)

Fonte: Siafi/STN Elaboração: COAV/CGP/SPO/SE/MEC

Com referência aos índices apresentados, observa-se que:
- não houve revisão do PPA;
- há uma defasagem de um ano, já que os dados da PNAD são divulgados no
segundo semestre do ano posterior à coleta;
- a PNAD foi reponderada em função da contagem da população em 2007, mas foi
divulgada somente em 2009, o que ensejaria um novo cálculo dos índices de
referência e previsto para 2011, bem como atualização dos apurados até 2009.
Indicador 3011 - Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou
Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)
É importante destacar como resultado dos esforços empreendidos no âmbito
das políticas de fortalecimento da EJA, o aumento das matrículas nos anos iniciais
dessa modalidade de ensino de 2010 para 2011 (1,3%), o que aponta para uma
queda das taxas desse indicador. Todavia, face aos dados historicamente
registrados pela PNAD, considera-se que a ampliação da oferta de EJA face à
demanda potencial existente no país ainda é insuficiente, tanto nas etapas iniciais
quanto nas etapas finais, o que demanda fortalecimento da ação conjunta do
Governo Federal, dos estados, municípios e do Distrito Federal. Diante deste
cenário, prevê-se que a variação da taxa referente ao indicador para 2011
permaneça estável, não alcançando a previsão estimada para o ano final do PPA.
Indicador 8085 - Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de
15 a 29 Anos (%)
Na parcela da população de 15 a 29 anos, a queda de 2004 a 2009 no índice
de analfabetismo foi de quase 40%, o que pode indicar tanto o sucesso da ampliação
do número de crianças e jovens frequentando a educação básica, quanto uma maior
efetividade do Programa Brasil Alfabetizado e a integração das demais políticas para
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o público jovem. Diante deste cenário, entende-se que a possibilidade de alcance do
índice previsto ao final do PPA é alta.
Indicador 3010 - Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de
15 Anos ou Mais (%)
A partir da comparação entre o histórico de atendimento e os valores dos
indicadores relacionados à queda do analfabetismo, verifica-se que é necessária
uma intervenção para que o Programa Brasil Alfabetizado atinja melhores resultados
em termos de efetividade das ações, indicando que as ações propostas a partir de
2010 no sentido de obter maior qualidade na execução do Programa vão ao encontro
das necessidades atuais. A previsão para 2011 é de que a taxa de analfabetismo
registrada esteja na mesma proporção dos anos anteriores.
Diante desse cenário, algumas medidas têm sido adotadas:
- a melhoria do instrumento normativo e do sistema de gestão, acompanhamento e
controle do Programa Brasil Alfabetizado, iniciadas em 2010;
- formação da gestão local;
- maior articulação junto ao Programa Bolsa Família/MDS para ampliação da busca
ativa;
- estratégia de atuação para o fortalecimento da EJA e da alfabetização através das
ações da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e
Educação de Jovens e Adultos, formulada a partir do diagnóstico da situação
nacional e desafios para cada território, da elaboração de Planos Estratégicos, da
formação de comissões estaduais de EJA e da realização de oficinas de trabalho
para melhoria das ações de EJA;
- construção de mecanismos de responsabilização dos entes federados pelas ações
de alfabetização e oferta de EJA com a pactuação de metas de efetividade e
continuidade; e
- mais efetividade ao Projeto Olhar Brasil do Ministério da Saúde junto ao público
analfabeto, já que problema de acuidade visual está entre as principais razões de
evasão.
Indicador 8084 - Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de
15 anos ou mais na Área Rural (%)
As taxas de analfabetismo na área rural têm se mantido em torno de 23% no
período de 2008 a 2010, tendência esta esperada para o ano de 2011. Destaca-se
que, no âmbito do PNE, as políticas de educação do campo foram fortalecidas a
partir de 2010.
Nesse contexto, é importante ressaltar que, no ano de 2012, deu-se início à
realização das ações previstas no Programa Nacional de Educação do Campo
(Pronacampo), lançado pelo MEC com o propósito de prestar apoio técnico e
financeiro aos estados, municípios e Distrito Federal para a implantação da política
de educação do campo, conforme Decreto n° 7.352/2010. O Pronacampo estabelece
um conjunto de ações integradas nas áreas de gestão e prática pedagógica,
formação de professores e infraestrutura física e tecnológica e prevê, dentre seus
eixos prioritários, o fortalecimento da EJA no campo, por meio do Programa Saberes
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da Terra. Nessa linha, está previsto o atendimento focalizado das pessoas não
alfabetizadas residentes no campo, mediante a ampliação da equipe de atores
responsáveis pelo acompanhamento das ações de alfabetização no âmbito do PBA e
das redes de ensino e de fortalecimento dos processos de formação de educadores.
Destaca-se a abertura de novas turmas de alfabetização no primeiro segmento de
EJA em escolas do campo com recursos provenientes do Fundeb, conforme dispõe a
Lei nº12.695, de 25 julho de 2012.
Indicador 8083 - Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de
15 anos ou mais na Região Nordeste (%)
Como reflexo da atuação focalizada em municípios prioritários do Programa
Brasil Alfabetizado na região Nordeste, verifica-se que a região foi a que apresentou
a maior queda nas taxas de analfabetismo na última década (7,13 pontos
percentuais), em relação às regiões Norte (5,15%), Centro-Oeste (3,57%), Sudeste
(2,68%) e Sul (2,53%).
Todavia, entre os anos de 2008 e 2010, as taxas de analfabetismo na região
Nordeste têm demonstrado poucas variações, estando em torno de 19%. De acordo
com esta progressão, espera-se que a taxa continue estável em 2011, o que
demandará aperfeiçoamento das ações focalizadas na região.
Em face do exposto, considera-se que a mobilização e o acesso das pessoas
analfabetas ainda não atendidas pelo Programa têm sido dificultados por fatores
como a dispersão do público, a residência em locais de difícil acesso, aspectos
socioculturais e outros, o que tem demandado o fortalecimento das ações de busca
ativa e apoio técnico aos entes parceiros da ação. Nesse sentido, pode-se destacar a
articulação de ações de alfabetização no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria entre
2011 e 2012, por meio das quais se espera qualificar o atendimento das pessoas não
alfabetizadas, assim como ampliar seu acesso e permanência num processo
continuado de escolarização, o que deve ter maior repercussão nos índices
mensurados até então.

Avaliação de Programas Finalísticos do MEC - SIGPlan
Diferentemente do que ocorreu nos anos anteriores, em 2012, o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) demandou aos órgãos setoriais apenas o
desenvolvimento da questão relativa à apuração dos indicadores dos Programas
Finalísticos em 2011, a ser respondida pelos gerentes de Programas e equipe
técnica, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
(SIGPlan). Ressalta-se que alguns dados informados pelos gerentes foram corrigidos
nesse documento, em decorrência de novas aferições. Além disso, a ausência de
revisão do PPA 2008-2011 impossibilitou correções antes do encerramento do Plano,
prejudicando a credibilidade das informações contidas no SIGPlan.
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Os resultados dos indicadores apresentados abaixo se referem ao exercício
2011.

Programa 1060 – Brasil Alfabetizado e Educação de
Jovens e Adultos
Índice de
Índice apurado em
Indicador do
Referência
2011
Programa
(Denominação
Data de
e unidade de
Data de
Índice
Índice Apuração*
medida)
Apuração
(MM/20AA)
Percentual da
População na
faixa Etária de
15 Anos ou
Mais com
Escolaridade
Inferior a 4ª
Série (%)

23,40 24/09/2005 20,30

09/2010

Índice Alcance do índice previsto
previst
para 2012
o para
o final
D
A
B
C
Muito
do PPA
Alta Média Baixa
(2011)
Baixa

15,72

-

X

-

-

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE.
Medidas corretivas necessárias: Dar continuidade e fortalecer a Agenda Territorial de
Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e EJA para a formulação e implementação dos
Planos Estratégicos de cada Unidade Federada, ampliando a responsabilização dos
gestores locais pela oferta contínua de EJA.
Justificativa: O índice de referência informado é uma estimativa que teve como base a
PNAD 2009, o que nos permite interpretar o alcance do índice de redução do percentual da
População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior ao 5º ano do
ensino fundamental.
Taxa de
Analfabetismo
da População
3,70 24/09/2005 2,98
na Faixa Etária
de 15 a 29
Anos (%)

07/2011

2,09

-

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: Maior mobilização focalizada no público analfabeto na
faixa etária de 15 a 29 anos, por meio da integração com o ProJovem Urbano, iniciada em
2012, com o desenvolvimento de estratégias conjuntas com vistas à continuidade e
elevação de escolaridade dos egressos do PBA nas turmas do ProJovem Urbano.
Justificativa: Na faixa etária entre 15 e 29 anos houve uma considerável queda do
analfabetismo, considerando a melhoria do acesso e permanência na educação básica, bem
como a ampliação de perspectiva deste público na busca de formação e qualificação
profissional, o que resultou na expansão e qualificação da oferta da modalidade de EJA
para a juventude.
Taxa de
Analfabetismo
da População
11,05 24/09/2005 9,62
na Faixa Etária
de 15 Anos ou
Mais (%)

07/2011

6,19

-

-

X

-

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE
Medidas corretivas necessárias: Ações de melhoria do instrumento normativo e do
sistema de gestão, acompanhamento e controle do PBA, iniciadas em 2010; formação da
gestão local; maior articulação junto ao Programa Bolsa Família/MDS para ampliação da
busca ativa; estratégia de atuação para o fortalecimento da EJA e da alfabetização através
das ações da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e
Educação de Jovens e Adultos; Construção de mecanismos de responsabilização dos entes
federados pelas ações de alfabetização e oferta de EJA com a pactuação de metas de
efetividade e continuidade; melhoria da efetividade ao Projeto Olhar Brasil (MS) junto ao
público do PBA, cujo problema de acuidade visual está entre as principais razões de
evasão.
Justificativa: O índice apresentado traduz um conjunto de dificuldades enfrentadas pela
gestão local do PBA nesse processo: mobilização do público; média de idade de 53 anos;
índice elevado de evasão; formação qualificada de educadores.

Taxa de
Analfabetismo
da População
na Faixa Etária 25,00 24/09/2005 23,18
de 15 anos ou
mais na Área
Rural (%)

07/2011

14,00

-

-

X

-
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Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE.
Medidas corretivas necessárias: Implementação das ações previstas no Programa
Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), lançado pelo MEC em março de 2012,
com o propósito de prestar apoio técnico e financeiro aos Estados, Municípios e Distrito
Federal para a implementação da política de educação do campo, conforme Decreto n°
7.352/2010. O Pronacampo prevê um conjunto de ações integradas nas áreas de gestão e
prática pedagógica, formação de professores e infraestrutura física e tecnológica e, dentre
seus eixos prioritários, o fortalecimento da EJA no campo por meio do programa Saberes da
Terra para o atendimento das pessoas não alfabetizadas residentes no campo com ações
de ampliação da equipe responsável pelo acompanhamento das ações de alfabetização no
âmbito do PBA e o fortalecimento dos processos de formação de educadores. Dentre as
ações previstas, destaca-se o financiamento para a abertura de novas turmas de
alfabetização no primeiro segmento de EJA em escolas do campo.

Justificativa: O índice apresentado traduz um conjunto de dificuldades enfrentadas pela
gestão local do PBA no campo: - mobilização do público e formação de turmas, dada a
dispersão territorial; média de idade elevada; elevado índice de evasão em razão da
sazonalidade do trabalho; maior dificuldade na oferta formação de educadores.

Taxa de
Analfabetismo
da População
na Faixa Etária
21,90 24/09/2005 19,01
de 15 anos ou
mais na
Região
Nordeste (%)

07/2011

12,28

-

-

X

-

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE.
Medidas corretivas necessárias: Além das ações informadas para a melhoria do indicador
de analfabetismo geral (pessoas com 15 anos ou mais), é necessário dar continuidade e
ampliar a ação de consultores do MEC para prestar apoio técnico pontual aos municípios do
Nordeste com os maiores índices de analfabetismo e com os maiores números absolutos de
analfabetos.
Justificativa: Como reflexo da atuação focalizada do Programa Brasil Alfabetizado no
Nordeste nos últimos anos, a região foi a que apresentou a maior queda de analfabetismo
na última década (7,13%), em relação à região Norte (5,15%), Centro-Oeste (3,57%),
Sudeste (2,68%) e Sul (2,53%). Contudo, diante deste cenário, cabe considerar que a
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mobilização e acesso das pessoas analfabetas, ainda não atendidas pelo Programa têm se
tornado progressivamente dificultados, em virtude de fatores como a dispersão do público, a
residência em locais de difícil acesso, aspectos sócio-culturais e outros, o que tem
demandado o fortalecimento das ações de busca ativa e apoio técnico aos entes parceiros
do Programa.
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.

Programa 1061 – Brasil Escolarizado
Índice de
Índice apurado em
Indicador do
Referência
2011
Programa
(Denominação
Data de
Data de
e unidade de
Índice
Índice Apuração*
medida)
Apuração
(MM/20AA)
Taxa de
frequência à
escola da
13,00 24/09/2005
população na
faixa etária de
0 a 3 anos (%)

-

-

Índice
Alcance do índice
previsto
previsto para 2012
para o
final do
D
A
B
C
PPA
Muito
Alta Média Baixa
(2011)
Baixa

54,40

X

-

-

-

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE.
Medidas corretivas necessárias: Não houve revisão do PPA e, portanto,
possibilidade de adequação da meta.

Justificativa: Impossibilidade de apuração do índice, em virtude da ausência de
divulgação das pesquisas do Censo Demográfico 2010 e da PNAD 2011, de
responsabilidade do IBGE, base de dados para o calculo das taxas de escolarização
no PPA.

Taxa de
frequência
bruta ao
80,70 24/09/2005
Ensino Médio
(%)

-

-

91,90

X

-

-

-
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Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE.
Medidas corretivas necessárias: Não houve revisão do PPA e, portanto,
possibilidade de adequação da meta.
Justificativa: Impossibilidade de apuração do índice, em virtude da ausência de
divulgação das pesquisas do Censo Demográfico 2010 e da PNAD 2011, de
responsabilidade do IBGE, base de dados para o calculo das taxas de escolarização
no PPA.
Taxa de
frequência
líquida à Préescola da
62,90 24/09/2005
população na
faixa etária de
4 a 6 anos (%)

-

-

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 facultativo para
marcação no item 'alta')
Não houve revisão do PPA, impossibilitando a reestimativa dos parâmetros do
indicador
Justificativa: A ampliação do ensino fundamental para nove anos transferiu as
crianças de seis anos desta etapa para o ensino fundamental, viesando o indicador,
razão pela qual se registrou uma queda no índice. Faz-se necessário, portanto, revisão
das faixas etárias e reestimativa dos parâmetros do indicador.

Taxa de
frequência líquida
ao Ensino
Fundamental da
população na
faixa etária de 7 a
14 anos (%)

94,40 24/09/2005

-

-

97,50

X

-

-

-

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE.
Medidas corretivas necessárias: Não houve revisão do PPA e, portanto,
possibilidade de adequação da meta.
Justificativa: A ampliação do ensino fundamental para nove anos recepcionou as
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crianças de seis anos desta etapa para o ensino fundamental, viesando o indicador,
razão pela qual se registrou uma queda no índice. Faz-se necessário, portanto, revisão
das faixas etárias e reestimativa dos parâmetros do indicador.
Taxa de
frequência
líquida ao
Ensino Médio
45,30 24/09/2005
da população
na faixa etária
de 15 a 17
anos (%)

-

-

52,80

X

-

-

-

Fonte: Censo Demográfico (2000; decenal) e Pesquisa Nacional por Amostragem de
Domicílios PNAD (anual), ambos do IBGE.
Medidas corretivas necessárias: Não houve revisão do PPA e, portanto,
possibilidade de adequação da meta.
Justificativa: Não houve revisão do PPA e, portanto, possibilidade de adequação da
meta.
Impossibilidade de apuração do índice, em virtude da ausência de divulgação das
pesquisas do Censo Demográfico 2010 e da PNAD 2011, de responsabilidade do
IBGE, base de dados para o calculo das taxas de escolarização no PPA.
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.
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Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação
Profissional e Tecnológica
Índice apurado em
Índice de Referência
Indicador do
2011
Programa
(Denominação e
Data de
unidade de
Data de
Índice
Índice Apuração*
medida)
Apuração
(MM/20AA)

Alcance do índice
Índice
previsto para 2012
previsto
para o
final do
D
A
B
C
PPA
Muito
Alta Média Baixa
(2011)
Baixa

Número-Índice
de Matrículas
Iniciais na
Educação
100,00 26/03/2006 153,13 12/2010 224,64
Profissional de
Nível Técnico
(Índice
numérico)

-

X

-

-

Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias: Para atingir a meta proposta foi deflagrada a ação
20RW - Apoio à Formação Profissional e Tecnológica que trata do PRONATEC,
lançado em out/2011.
Justificativa: O alcance integral da meta está fundamentada em 3 eixos: Expansão
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em andamento, com
término previsto para 2014; implementação do Programa Brasil Profissionalizado, em
fase de desenvolvimento; e revisão do escopo do Acordo de Gratuidade com o
Sistema "S". Devido ao desenvolvimento destes projetos, ainda em fase parcial, não
foi atingida a meta prevista.
Número-Índice
de Matrículas
Iniciais na
Educação
Profissional de 100,00 26/03/2006 154,74 12/2010 224,64
Nível
Tecnológico
(Índice
numérico)

-

X

-

-

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior
Medidas corretivas necessárias: Para atingir a meta proposta foi deflagrada a ação
20RW - Apoio à Formação Profissional e Tecnológica que trata do PRONATEC,
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lançado em out/2011.
Justificativa: O alcance integral da meta está fundamentada em 3 eixos: Expansão
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, em andamento, com
término previsto para 2014; implementação do Programa Brasil Profissionalizado, em
fase de desenvolvimento; e revisão do escopo do Acordo de Gratuidade com o
Sistema "S". Devido ao desenvolvimento destes projetos, ainda em fase parcial, não
foi atingida a meta prevista.
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.

Programa 1073 - Brasil Universitário

Indicador do
Programa
(Denominação e
unidade de
medida)

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

Índice de
Referência

Índice

Data de
Apuração

Índice apurado em Índice
Alcance do índice
2011
previsto
previsto para 2012
para o
Data de final do
D
A
B
C
Índice Apuração* PPA
Muito
Alta Média Baixa
(MM/20AA) (2011)
Baixa

15,22 31/12/2006 15,78 12/2010

16,34

X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa: O dado foi apurado conforme CENSO da Educação Superior. No
CENSO consta dados informados em 2010. Ressalta-se que foi atingido 96,57% da
meta mesmo sem a apuração de 2011.
Taxa de
Docentes (em
Exercício) com
Doutorado
Atuando nas
Instituições
Federais de
Educação
Superior Graduação
Presencial (%)

44,26 31/12/2006 66,87 01/2011

56,90

X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior
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Medidas corretivas necessárias:
Justificativa: O resultado de 2011 apresenta aumento em relação ao exercício
anterior, de 65,62 para 66,87. Destaca-se que tal acréscimo na proporção de
docentes com doutorado nas Universidades Federais é fruto de política do Governo
Federal pela realização de concursos públicos para cargo de docentes nessas
instituições, no âmbito da ação Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais 3 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 Universidades Federais é um dos resultados esperados para a
consecução do objetivo do Brasil Universitário. Ressalta-se que a meta prevista para
2011, de 56,90, foi ultrapassada já em 2010.
Taxa de
Docentes (em
Exercício) com
Graduação
Atuando nas
Instituições
Federais de
Educação
Superior Graduação
Presencial (%)

29,40 31/12/2006 6,26

01/2011

22,74

X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa: Dada a política de acrescer a proporção de docentes com titulação
acadêmica no quadro dessas instituições, espera-se a trajetória descendente nas
curvas resultantes da apuração desse indicador. Assim o resultado verificado em
2011 aponta para essa tendência.
Taxa de
Docentes (em
Exercício) com
Mestrado
Atuando nas
Instituições
Federais de
Educação
Superior Graduação (%)

26,32 31/12/2006 26,36 01/2011

20,36

-

X

-

-

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior
Medidas corretivas necessárias: Dada a política de aumento da proporção de
quadro de docentes com doutorado nas universidades federais, verificou-se, em
2011, uma redução no número de docentes com mestrado. No entanto, por ser o
mestrado caminho entre a graduação e o doutorado a busca por maior titulação dos
professores com graduação impactou no seu resultado final.
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Justificativa:
Taxa de
Matrícula de
Alunos em
Instituições
Federais de
Educação
Superior Graduação
Presencial - no
Turno Noturno
(%)

25,38 31/12/2006 33,92 01/2011

40,09

-

X

-

-

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior
Medidas corretivas necessárias:
O não atingimento do índice de 40,09% referente ao indicador se deve
principalmente as causas:
· O índice foi construído numa expectativa superestimada de abertura de cursos
noturnos.
· A previsão das IFES de aberturas de cursos noturnos deu-se em cursos de baixa
demanda. Para não falhar na meta de ampliação de vagas/matriculas muitas delas
redirecionaram o oferecimento de vagas para outros cursos de maior demanda e no
turno diurno.
· Recentemente tem-se estimulado a abertura de cursos de engenharia que
demandam um tempo maior do estudante na universidade e quase sempre é em
período diurno.
Justificativa:
Taxa de
Matrículas de
Alunos em
Cursos de
Graduação
Presenciais no
Turno Noturno
(%)

60,13 31/12/2006 63,45 12/2010

64,09

X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo da Educação Superior
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa: Resultado dentro do esperado. O valor atingido no exercício refere-se
a apuração do exercício de 2010, considerando que os dados apurados são
extraídos do Censo da Educação Superior.
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.
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Programa 1374 – Desenvolvimento da Educação
Especial
Índice apurado em
Índice de Referência
Indicador do
2011
Programa
(Denominação e
Data de
unidade de
Data de
Índice
Índice Apuração*
medida)
Apuração
(MM/20AA)

Índice de
Acesso à
Educação
Básica (%)

39,00 26/03/2006 49,25

12/2010

Alcance do índice
Índice
previsto para 2012
previsto
para o
final do
D
A
B
C
PPA
Muito
Alta Média Baixa
(2011)
Baixa

97,00

X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias: As matrículas da educação especial
acompanham o ritmo e as variações da educação básica. Diante disso, houve pedido
de atualização do índice de previsão no SIGPLAN para 40% em 2010 e 55% em
2011, considerando estes índices, o alcance foi alto.
Justificativa: O indicador de 49,25% de crescimento das matrículas de alunos
público-alvo da educação especial em 2010, embora represente um avanço em
relação ao índice de 2003, está abaixo do previsto no Plano Plurianual- PPA. A
análise desse resultado reflete um equívoco no cálculo das metas a serem
alcançadas no decorrer do PPA 2008-2011, considerando o contexto geral das
matrículas da educação básica no país que vêm apresentando uma tendência de
estabilização, em razão da queda da taxa de natalidade, bem como da melhoria dos
indicadores de correção de fluxo escolar nos últimos anos. Essa tendência ocorre
também com relação às matrículas de alunos público-alvo da educação especial,
uma vez que a educação especial é uma modalidade transversal aos níveis, etapas e
modalidades, sendo complementar ou suplementar à escolarização.
Índice de
Atendimento
Educacional
Especializado
(Índice
numérico)

100,00 20/03/2006 174,80 12/2010 160,00 X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias: Crescente apoio técnico e financeiro aos sistemas
de ensino, com vistas à organização e à oferta do atendimento educacional
especializado aos alunos público-alvo da educação especial matriculados na rede
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pública, em classes comuns de ensino regular. Ainda amplia-se a disponibilização de
equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos e demais recursos para
a acessibilidade, criando condições para a institucionalização do AEE nas escolas
comuns, conforme dispõe a Resolução CNE/CEB nº. 04 de 2009.
Justificativa: O índice reflete uma alteração na forma de coleta, que permitia às
escolas especiais registrarem no Censo Escolar matrícula na escolarização e no
AEE, um equívoco que foi corrigido em 2009, considerando que esse atendimento se
refere à oferta complementar ao ensino regular comum e não ao ensino especial
substitutivo ao ensino regular, realizado em instituições especializadas.
Índice de
Matrícula de
Alunos com
Necessidades
Educacionais
Especiais na
Rede Pública
de Ensino (%)

59,70 26/03/2006 113,16 12/2010 100,00 X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias: As ações do Plano de Desenvolvimento da
Educação 3 PDE, voltadas para a acessibilidade, a ampliação da oferta do
atendimento educacional especializado, bem como para a formação continuada de
professores impulsionaram o desenvolvimento inclusivo das escolas que passaram a
contar com mais recursos para garantir as condições de acesso e a qualidade do
processo educacional aos alunos público-alvo da educação especial, nas escolas
comuns da rede pública de ensino.
Justificativa: A implementação da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva orienta as ações em desenvolvimento, implicando
em mudanças estruturais nos sistemas de ensino, especialmente no que tange à
organização das escolas públicas para assegurar a efetivação do direito de todos à
educação.
Taxa de
Escolas
Públicas da
Educação
Básica com
Acessibilidade
Física (%)

12,80 26/03/2006 21,90

12/2010

25,00

X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias: Crescente investimento no que tange à
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acessibilidade arquitetônica para os próximos anos, considerando a situação precária
das escolas da rede pública de ensino para atender as condições básicas de
acessibilidade, como a adequação de sanitários e de vias de acesso em todas as
dependências da escola. A evolução dos recursos disponibilizados para essa
finalidade demonstra que a partir de 2008 ocorre um investimento de maior porte por
parte do Governo Federal, entretanto evidencia-se que este ainda é insuficiente para
atingir as metas do PPA 2008-2011.
Justificativa: O índice de 21,90% de escolas públicas com acessibilidade física,
embora não tenha alcançado a meta prevista no PPA para 2011, revela um
crescimento significativo em relação a 2003, quando apenas 4,8% das escolas
registraram acessibilidade física no Censo Escolar.
Taxa de
Matrícula de
Alunos com
Necessidades
Educacionais
Especiais em
Classes
Comuns de
Escolas
Regulares na
Educação
Básica (%)

46,40 26/03/2006 74,22

12/2010

68,00

X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias: A disseminação da concepção de educação
especial na perspectiva da educação inclusiva, a organização da rede pública de
ensino para atender às necessidades educacionais específicas dos alunos, bem
como a distribuição de materiais e recursos de acessibilidade, promovem a matrícula
no ensino regular, resultando em índices positivos de desenvolvimento da política de
educação especial.
Justificativa: O índice 74,22% de alunos com necessidades educacionais especiais
matriculados em classes comuns do ensino regular é condizente com o processo de
transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos.
Ressalta-se que esse processo é impulsionado a partir do Programa Educação
Inclusiva: direito a diversidade, implantado em 2003, com a formação de gestores e
educadores dos sistemas públicos de ensino para a implementação de políticas
educacionais inclusivas, efetivando as matrículas em escolas comuns de ensino
regular, de modo a inverter a lógica do encaminhamento desses alunos às classes e
escolas especiais.
Taxa de
Municípios

89,00 26/03/2006 99,30

12/2010

97,00

X

-

-

-
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com Matrícula
na Educação
Especial (%)
Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa: O índice de 99,30% de municípios com matrícula na educação
especial revela resultados efetivos no alcance da meta prevista no PPA,
demonstrando a disseminação das orientações da nova Política de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, das ações implementadas relativas à
formação de gestores e educadores e à disponibilização de recursos para a
implantação de salas de recursos multifuncionais, entre outras para a acessibilidade
física, pedagógica e nas comunicações e informações. A ampliação do número de
municípios com matrículas na educação especial tem se refletido na expansão do
acesso desses alunos ao ensino regular e na oferta do atendimento educacional
especializado, resultando na efetividade da política de educação especial em quase
a totalidade dos municípios brasileiros.
Taxa de
Prevalência da
Educação
57,00 26/03/2006 85,50
Inclusiva nos
Municípios
Brasileiros (%)

12/2010

72,00

X

-

-

-

Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa: O índice de 85,50% de municípios com prevalência de matrícula de
alunos da educação especial em classes comuns demonstra o alcance e a
disseminação da Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, bem como das ações implementadas para a formação de gestores e
educadores e a oferta de recursos pedagógicos e de acessibilidade nas escolas
comuns de ensino regular. Destaca-se dentre os fatores que contribuíram para o
desenvolvimento da educação inclusiva nos municípios a ampla divulgação dos
referencias para a construção de sistemas educacionais inclusivos com a realização
de seminários nos municípios-polos que propiciaram a participação de quase a
totalidade dos municípios brasileiros e a consolidação de novos marcos políticos e
legais que fortaleceram a ação nos sistemas de ensino, gerando maior
conscientização da comunidade escolar.
Taxa de
Qualificação
Docente para

2,10 26/03/2006 3,85

12/2010

5,50

-

X

-

-
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Atendimento
de Alunos com
Necessidades
Educacionais
Especiais na
Educação
Básica (%)
Fonte: INEP - Censo Escolar
Medidas corretivas necessárias: Alteração do fluxo de apresentação de
demandas, sendo que cada escola poderá apresentá-la por meio do PDE Interativo
via PAR, esta medida possibilitará o atendimento da real necessidade de formação
de professores na educação especial, visto que as instituições públicas de educação
superior integrarão a rede nacional de formação inicial e continuada dos profissionais
do magistério da educação básica pública, atendendo regionalmente a necessidade
apresentada pelo sistema de ensino.
Justificativa: O índice de 3,85% de professores da educação básica com
qualificação docente para atuação no atendimento de alunos público-alvo da
educação especial não alcançou a meta, embora tenha se aproximado do previsto no
PPA para 2010, seguindo esta projeção seria maior.
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.

Programa 1375 - Desenvolvimento do Ensino da PósGraduação e da Pesquisa Científica
Índice de
Índice apurado em Índice Alcance do índice previsto
Indicador do
Referência
2011
para 2012
previsto
Programa
para o
(Denominação
final do
Data de
D
e unidade de
Data de
A
B
C
PPA
Índice
Índice Apuração*
Muito
medida)
Apuração
Alta Média Baixa
(MM/20AA) (2011)
Baixa
Índice de
Doutores
Titulados no
País
(1/100.000)

4,81

31/12/2006

6,25

04/2012

6,28

X

-

-

-

Fonte: CAPES - DataCapes e SAC Acompanhamento
Medidas corretivas necessárias:
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Justificativa:
Índice de
Mestres
Titulados no
País
(1/100.000)

16,46 31/12/2006 21,75

04/2012

20,44

X

-

-

-

Fonte: CAPES - DataCapes e SAC Acompanhamento
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa:
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.

Programa 1377 - Educação para Diversidade e
Cidadania
Indicador do
Programa
(Denominação e
unidade de
medida)

Índice de
Igualdade da
Educação do
Campo (Índice
numérico)

Índice de
Referência

Índice

Data de
Apuração

Índice apurado
em 2011

Índice
Alcance do índice
previsto
previsto para 2012
para o
Data de final do
D
A
B
C
Índice Apuração* PPA
Muito
Alta Média Baixa
(MM/20AA) (2011)
Baixa

0,65 01/12/2006 0,56

12/2011

0,77

-

-

X

-

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD/IBGE
Medidas corretivas necessárias: Em 2012 o MEC implementará o Programa
Nacional de Educação do Campo- PronaCampo, com um conjunto de ações que
asseguram o acesso e a qualidade de ensino às populações do campo.
Justificativa: O Índice de referência está incompatível com o indicado no PPA, que
é de 0,58. O índice apurado em 2011 é uma estimativa dos últimos anos, visto que
não estão disponibilizados pelo IBGE os dados da PNAD 2011.
Índice de
Igualdade da
Educação
0,53 01/12/2006 0,51
Escolar Indígena
(Índice numérico)

05/2011

0,51

X

-

-

-

Fonte: Censo Escolar - INEP/MEC
Medidas corretivas necessárias: Implementação de um programa de educação
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escolar indígena que atenda as especificidades da infraestrutura das escolas,
material didático, formação de professores e qualidade da educação indígena em
todas as etapas e modalidades.
Justificativa: Observa-se que o índice de referência com apuração em 01/12/2006
não corresponde aos valores indicados no PPA de 0,47.
Índice de
Igualdade das
Ações
0,78 01/12/2006 0,87
Educativas
Complementares
(Índice numérico)

12/2011

0,90

X

-

-

-

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD/IBGE
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa: O Índice de referência está incompatível com o indicado no PPA, que
é de 0,71. O índice apurado em 2011 é uma estimativa dos últimos anos, visto que
não estão disponibilizados pelo IBGE os dados da PNAD 2011
Índice de
Igualdade das
Diversidades
0,84 01/12/2006 0,84
Étnico-Raciais
(Índice numérico)

12/2011

0,93

-

-

X

-

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD/IBGE
Medidas corretivas necessárias: Implantação de ações afirmativas que permitam o
acesso e permanência de jovens e adultos negros no ensino médio e educação
superior.
Justificativa: O Índice de referência está incompatível com o indicado no PPA, que
é de 0,77. O índice apurado em 2011 é uma estimativa dos últimos anos, visto que
não estão disponibilizados pelo IBGE os dados da PNAD 2011.
Índice de
Igualdade de
Gênero (Índice
numérico)

0,97 01/12/2006 1,00

04/2012

1,00

X

-

-

-

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD/IBGE
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa:
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.
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Programa 1448 – Qualidade na Escola

Indicador do
Programa
(Denominação e
unidade de
medida)

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

Índice de
Referência

Índice

Data de
Apuração

0,85 29/03/2006

Índice apurado em Índice
Alcance do índice
2011
previsto para 2012
previsto
para o
Data de final do
D
A
B
C
PPA
Índice Apuração*
Muito
Alta Média Baixa
(MM/20AA) (2011)
Baixa

-

-

0,93

-

-

-

X

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP /
MEC.
Medidas corretivas necessárias: Em 2011 o IBGE (PNAD) promoveu a coleta de
dados acerca desse indicador. No entanto sua disponibilização está prevista apenas
para o segundo semestre de 2012.
Justificativa: Dados IBGE indisponíveis PNAD 2011
Número Médio
de Séries
Concluídas da
População na
Faixa Etária de
10 a 14 anos
(UNIDADE)

4,43 29/03/2006

-

-

5,40

-

-

-

X

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP /
MEC.
Medidas corretivas necessárias: Em 2011 o IBGE (PNAD) promoveu a coleta de
dados acerca desse indicador. No entanto sua disponibilização está prevista apenas
para o segundo semestre de 2012.
Justificativa: Dados IBGE indisponíveis PNAD 2011
Número médio
de séries
concluídas da

8,30 29/03/2006

-

-

9,10

-

-

-

X
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população na
faixa etária de 18
a 35 anos
(UNIDADE)
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP /
MEC.
Medidas corretivas necessárias: Em 2011 o IBGE (PNAD) promoveu a coleta de
dados acerca desse indicador. No entanto sua disponibilização está prevista apenas
para o segundo semestre de 2012.
Justificativa: Dados IBGE indisponíveis PNAD 2011
Taxa de
docentes com
nível superior
42,90 29/03/2006 54,70 01/2012
atuando na
Educação Infantil
(%)

70,00

-

X

-

-

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP /
MEC.
Medidas corretivas necessárias: Os dados referentes a 2011 informam o alcance
de um índice de 54,7. Embora tenha havido uma sensível evolução em relação aos
dados coletados nos três anos anteriores, além de uma considerável evolução em
relação ao índice de referência, como foi identificado ano passado, não conseguimos
alcançar a meta prevista no PPA (70,0). O MEC está empenhado em oferecer um
conjunto articulado de políticas voltadas para a melhoria da formação dos professores
nesse nível de educação, entre as quais se destaca a Universidade Aberta do Brasil
UAB e o Proinfantil, além do Programa de Especialização em Educação Infantil,
ofertado no âmbito da Rede Nacional de Formação de Professores.
Justificativa:
Taxa de
docentes com
nível superior
71,80 29/03/2006 78,60 01/2012
atuando no
Ensino
Fundamental (%)

85,80

X

-

-

-

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP /
MEC.
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Medidas corretivas necessárias:
Justificativa:
Taxa de
docentes com
nível superior
atuando no
Ensino Médio
(%)

95,40 31/12/2006 94,10 01/2012

100,00 X

-

-

-

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP /
MEC.
Medidas corretivas necessárias:
Justificativa:
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.
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