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 1.   Apresentação 
 

 

Este Relatório apresenta as realizações da Secretaria de Educação a 
Distância – SEED, no ano de 2004, garantindo a transparência de suas 
ações e oferecendo ao Governo e à sociedade elementos para avaliação da 
gestão dos recursos que lhe foram consignados no Orçamento da União. 

A educação é uma das prioridades do Governo Federal. Educação 
para todos e em todos os níveis, com democracia e qualidade. Neste 
contexto, a SEED atua como um agente de inovação tecnológica nos 
processos de ensino e aprendizagem, fomentando a incorporação das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e das técnicas de 
educação a distância aos métodos didático-pedagógicos. Além disso, 
promove a pesquisa e o desenvolvimento voltados para a introdução de 
novos conceitos e práticas nas escolas públicas brasileiras.  

Em 2004, o Ministério da Educação, através da SEED, investiu R$ 14 
milhões no apoio técnico e financeiro a instituições possibilitando a abertura 
de 19 cursos a distância de licenciatura em matemática, química, física, 
biologia e pedagogia a serem fornecidos em todo o Brasil. Essa iniciativa 
permitirá a oferta de 17.585 vagas no ensino superior público, a partir de 
2005. Trata-se da primeira iniciativa em larga escala do MEC em apoio 
direto à expansão do ensino a distância nas instituições públicas de nível 
superior. 

Além disso, ampliou o Programa Nacional de Informática na 
Educação – ProInfo, beneficiando mais de 500 escolas das redes estaduais 
e municipais de educação com a destinação de equipamentos e softwares 
livres.   

Já o Programa de Formação de Professores em Exercício – 
Proformação, habilitou cerca de 5 mil professores da rede pública que ainda 
não possuíam diploma de magistério nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. Da mesma forma, a experiência brasileira com o Proformação foi o 
ponto de partida para o desenvolvimento do projeto de Formação de 
Professores em Exercício na Escola Primária de Timor-Leste. O projeto 
inicialmente deverá oferecer a 100 (cem) professores da escola primária a 
certificação literária secundária que, no Brasil, equivale ao ensino médio com 
habilitação em magistério.  A cooperação entre os Ministérios da Educação 
do Brasil e do Timor-Leste está prevista para realizar-se de janeiro de 2005 
a dezembro de 2007. 

O TV Escola, canal via satélite mantido pelo Ministério da Educação, 
transmitiu 17 horas de programação/dia, oferecendo conteúdo com alto 
padrão de qualidade focado na capacitação, formação continuada e 
qualificação de professores e gestores das escolas de educação básica. 
Está presente em cerca de 33 mil escolas, distribuídas por mais de 5 mil 
municípios. Atualmente, o TV Escola desenvolve estudos para incentivar a 
produção de programas nacionais e para modernizar os equipamentos e 
linguagens, de forma a integrar-se à tecnologia digital e permitir maior 
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interatividade, o que a torna, por sua capilaridade, um programa estratégico 
para a inclusão tecnológica do cidadão brasileiro. 

Cabe destacar, ainda, a formalização de mais de 75 acordos de 
cooperação técnica com instituições públicas para o uso do e-Proinfo, que é 
um ambiente colaborativo de aprendizagem desenvolvido em software livre, 
no âmbito da SEED. Esta ferramenta permite a realização de cursos online, 
reuniões de trabalho e projetos colaborativos.  

O conjunto de documentos referenciados encontram-se nesta 
Secretaria, à disposição dos interessados em conhecer de forma mais 
aprofundada o trabalho que a SEED desenvolve.  

 

 

 2.  Secretaria de Educação a Distância: Gestão Operacional/Finalística 
       

A Secretaria de Educação a Distância - SEED foi criada, pelo Decreto nº 
1.917, de 27 de maio de 1996.O Decreto 5.159, de 28 de julho de 2004, publicado 
no DOU de 29 de julho de 2004, aprovou a estrutura regimental do MEC, alterando, 
conseqüentemente a estrutura da SEED. Esta reestruturação foi realizada com o 
objetivo de permitir a potencialização dos recursos existentes e qualificar a atuação 
da SEED junto aos seu público-alvo.    

Antes da publicação do referido decreto, a SEED estruturava-se da seguinte 
forma: Departamento de Informática na Educação a Distância - DEIED, 
Departamento de Políticas de Educação a Distância - DPEAD e Departamento de 
Produção e Divulgação de Programas Educativos - DPDPE. O decreto alterou tanto 
a nomenclatura quanto as atribuições dos departamentos. 

As atribuições do antigo DEIED, que tinha sob sua supervisão as ações de 
capacitação (de multiplicadores, de gestores e de técnicos de suporte), compra de 
equipamentos de informática relativas ao Programa Nacional de Informática na 
Educação e as ações desenvolvidas pelo Centro de Experimentação em Tecnologia 
Educacional - CETE foram partilhadas no atual Departamento de Produção e 
Capacitação em Programas de Educação a Distância – DPCEAD e no atual 
Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica em Educação a Distância – DITEC.  

Ao DPCEAD foram agregadas as ações de produção e capacitação dos 
programas de inovação tecnológica da SEED: ProInfo, TVEscola, Proformação e 
Rádio Escola. 

Ao DITEC, além das ações desenvolvidas pelo CETE criado para promover o 
uso das tecnologias na educação, disseminar informações, pesquisar e divulgar 
soluções e produtos e apoiar os NTEs e as escolas, foram agregadas as ações de 
aquisição de equipamentos relativos ao ProInfo, TVEscola e Rádio Escola. 

Ao Departamento de Políticas em Educação a Distância – DPEAD cabe 
fomentar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos e processos, incentivar 
cursos a distância de nível superior, avaliar os resultados dos projetos da SEED, 
além de promover a regulamentação da educação a distância no País. Promove a 
articulação da SEED com as demais Secretarias do MEC, representações da 
sociedade, instituições e autoridades estaduais e municipais. 

Além de seus programas, a SEED atua de forma transversal no Ministério da 
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Educação, prestando apoio técnico e pedagógico a projetos e programas cujas 
coordenações esteja em outras Secretarias, a exemplo do Programa Proinfantil 
(Secretaria de Educação Básica –SEB)  e Escola de Gestores (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP).   

Do ponto de vista da articulação interministerial, cabe ressaltar a participação 
da SEED no Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o MTE, MEC, SENAI, 
Governo do Estado do Piauí e a INTEL, que visa a execução do Programa Aluno 
Técnico - Primeiro Emprego, cujo objetivo é a criação de oportunidades de trabalho 
para jovens de maior exclusão social na área de tecnologia da informação, por meio 
de oficina-escola de montagem, recuperação e manutenção de microcomputadores.   

Igualmente, o MEC firmou com o Ministério da Defesa, Protocolos de 
Intenção que prevêem a colaboração mútua para o desenvolvimento de ações 
educacionais em zonas de fronteira e em áreas críticas das regiões Amazônica e 
Centro-Oeste.  Os documentos firmados entre o MEC e os comandos do Exército e 
da Aeronáutica dão início a uma série de atividades educacionais que têm como 
objetivo fortalecer a soberania nacional, a cidadania e a ética. A parceria prevê a 
oferta de apoio técnico-pedagógico da SEED, além da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica – SETEC E Secretaria de Educação Básica – SEB, para 
a formação inicial e continuada, utilizando as Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TICs, de alfabetizadores de jovens e adultos dispersos nas áreas 
abrangidas pelo acordo.  

 

2.1. Competências Legais e Regimentais – Missão Institucional 
 

 As competências da Secretaria de Educação Distância foram 
redimencionadas no Decreto 5.159, de 28 de julho de 2004, publicado no DOU de 
29 de julho de 2004 que estabelece que à SEED cabe: 

 
1. Formular, propor, planejar, avaliar e supervisionar políticas e programas de 

educação a distância (EAD), visando à universalização e democratização do 
acesso à informação, ao conhecimento e à educação; 

2. criar, desenvolver e fomentar a produção de conteúdos, programas e 
ferramentas para a formação inicial e continuada a distância; 

3. prospectar e desenvolver tecnologias de informação e comunicação que 
possam aprimorar o processo de ensino aprendizagem; 

4. prover infra-estrutura de tecnologia de informação e comunicação às escolas 
e instituições públicas de ensino; 

5. articular-se com os demais órgãos do Ministério, com as Secretarias dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com as redes de 
telecomunicações públicas e privadas, e com associações de classe para o 
aperfeiçoamento do processo de educação a distância; 

6. promover e disseminar estudos sobre educação a distância; 
7. incentivar a melhoria do padrão de qualidade da educação a distância em 

todas as modalidades; 
8. planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de 

capacitação, orientação e  apoio a professores na área de educação a 
distância; 
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9. promover a cooperação técnica e financeira entre a União, Estados, Distrito 
Federal e  Municípios e organismos nacionais, estrangeiros e internacionais, 
para o desenvolvimento de programas de educação a distância; e 

10. assessorar o Ministério da Educação na definição e implementação de 
políticas, objetivando a democratização do acesso e o desenvolvimento da 
educação superior a distância. 

 

2.2. Público-alvo dos Processos Gerenciais 
 

A SEED tem como um de seus princípios de trabalho o respeito à 
autonomia de seu público-alvo: alunos, professores e gestores de escolas públicas 
de ensino fundamental, médio e de instituições públicas de ensino superior bem 
como secretarias estaduais e municipais de Educação. 

Com base nesse princípio, a SEED propõe-se a realizar um trabalho 
colaborativo, promovendo a integração entre parceiros e programas, respeitando o 
pluralismo de idéias e de concepções educacionais que fundamentam os projetos 
pedagógicos dos diferentes sistemas de ensino e das escolas, e buscando a 
otimização dos recursos públicos. 

 

2.3 . Vinculações com o Plano Plurianual – Vinculação Programática 
 
No Plano Plurianual - 2004, a Secretaria de Educação a Distância insere-se nos 
seguintes programas:  

• 1067  – Gestão da Política de Educação; 

• 1072 – Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da 
Educação; 

• 1073 – Universidade Século XXI; 

• 1061 – Brasil  Escolarizado; 

• 1112 – Difusão e Popularização da Ciência 

 

2.3  Gestão Orçamentária e Financeira 
 
A tabela a seguir resume toda a previsão orçamentária e a execução financeira da SEED 
em 2004. Os valores aqui apresentados estão em consonância com os programas do Plano 
Plurianual para 2004 sujeitos aos contingenciamentos e remanejamentos realizados durante 
o ano.  

ASSUNTO ORIGEM DOS TOTAL    
DESTINO RECURSOS PROJETO  EXECUÇÃO VALOR EXECUTADO

         
        

Produção e Veiculação de Programas  e  TESOURO 14.000.000,00 DIRETA/SEED 12.431.472,00

Cursos de Capacitação  Continuada    PNUD 1.568.528,00

pelo Canal da TV Escola.       
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Gerenciamento das Políticas da Educação TESOURO 4.610.000,00 DIRETA /SEED 3.195.296,13
a Distância.   PNUD 800.000,00

Promoção Feiras de Ciências e Tecnolo - TESOURO 336.620,00 DIRETA/SEED valor recolhido pela SPO

gia.       

Universidade Aberta e a Distância TESOURO 15.000.000,00 DIRETA/SEED 14.896.011,54

Publicidade de Utilidade Pública TESOURO 1.500.000,00 DIRETA/SEED 1.500.000,00

Formento a Pesquisa e Desenvolvimento TESOURO 59.042,00 DIRETA/SEED 59.042,00

da Educação Infantil       
Gerenciamento das Políticas do      Ensino TESOURO 328.000,00 DIRETA/SEED 328.000,00

Fundamental.       

Integração e expansão do Uso de Tecno- FNDE 2.560.405,00 DIRETA/SEED 1.896.340,00

logias da Informação e Comunicação     na    UNESCO 664.065,00

Educação Pública.       

Formação em Serviço e Certificação     em FNDE 8.685.385,00 DIRETA/SEED 1.279.058,50

Nível Médio de Professores Leigos.    PNUD 7.316.880,50

Distribuição de Material Impresso de apoio FNDE 2.550.000,00 FNDE 1.317.669,40
a Educação a Distância e ao Uso          de       

Novas Tecnologias       

Modernização da Transmisão do Sinal da FNDE 2.400.000,00 FNDE 2.397.500,00

TV Escola e do Uso das Tecnologias   de       

Informação e Comunicação na Educação.       

Capacitação de Recursos Humanos para           FNDE      (*) 2.000.000,00 FNDE 500.000,00

a Educação a Distância e Para o Progra-       
ma TV Ecola.       

Integração e Expansão do Uso de Tecno- FNDE 10.885.31200 FNDE 10.885.312,00

logias da Informação e Comunicação    na       

Educação Pública.       

Capacitação de Recursos Humanos  para FNDE 1.544.000,00 FNDE 1.042.824,53

o Uso de Tecnologias na Educação Pú   -       

blica.       

TOTAL   66.458.764,00   62.077.999,60
OB.: (*) R$ 1.500.000,00  Fonte 0250 - sem cobertura financeira. 

 
 

3. Ações Desenvolvidas pelos Departamentos em 2004 
 
 
3.1 Departamento de Produção e Capacitação em Programas de Educação a 
Distância – DPCEAD  
 

 

Este Relatório apresenta as atividades do Departamento de Produção e Capacitação 
em Educação a Distância -DPCEAD, no ano de 2004. As fontes de recursos das 
ações foram a Lei Orçamentária Anual e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE.   

Aqui também são apresentados recursos executados pelo DPCEAD, embora fossem 
afetos a outro Departamento. 
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No ano de 2004, as principais ações do Departamento foram para concretizar a mudança na 
estrutura de SEED, buscando a integração de seus maiores programas: TV Escola, ProInfo, 
Proformação, Rived e Rádio Escola, como a seguir apresentado.  

 

3.1.1 PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS E DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

 

3.1.1.1 Salto para o futuro 

Dados da execução: 

Resumo do objeto: Produção e veiculação do programa Salto para o Futuro 

Processo n° 23000.003686/2004-28 

Programa 
de Trabalho 

Contrato Contratado Origem/fonte 
dos recursos 

Natureza 
de despesa 

Valor  
R$ 

Execução 
31/12/2004 

12.128.1075.4050.0001 01/2004 ACERP – TVE 
Rio 

Tesouro/0112 custeio 3.602.908,96 100% 

 

3.1.1.2. TV Escola – Aquisição de Programas para a Grade de Programação 

Dados da execução 

Resumo do objeto: Aquisição de direitos de exibição de programas para a TV Escola. 

Processos n°s 23000.006767/2004-80; 23000.007080/2004-61; 23000.010046/2004-74; 
23000.010048/2004-63. 

Programa 
De Trabalho 

Contrato Contratado Origem/fonte 
dos recursos 

Natureza 
de despesa 

Valor  
R$ 

Execução 
31/12/2004 

03/2004 Synapse Tesouro/ 0112 custeio 305.137,45 100% 
04/2004 Didak Tesouro/ 0112 custeio 40.537,00 100% 
05/2004 Synapse Tesouro/ 0112 custeio 55.525,54 100% 

12.128.1075.4050.0001 

06/2004 Didak Tesouro/ 0112 custeio 36.192,00 100% 
 

3.1.1.3. TV Escola – Produção própria 

Dados da execução 

Resumo do objeto: Produção e veiculação de programas e de cursos de capacitação 
continuada pelo canal TV Escola.  

Processo n° 23000.013171/2004-36 

Programa 
De Trabalho 

Transferência 
para PNUD 

Origem/fonte 
dos recursos 

Natureza de 
despesa 

Valor  
R$ 

Execução 
31/12/2004 

12.128.1075.4050.0001 Projeto 
BRA/99/017-2 

Tesouro/ 
0112 

custeio 1.568.528,00 100% 

 

3.1.1.4. TV Escola – Produção própria Série Letra Viva – Aditamento 

Dados da execução 

 

Resumo do objeto: Produção de programas televisivos para a grade de programas da TV 
Escola.  
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Processo n° 23000.013706/2003-98 

Programa 
de Trabalho 

Convênio Convenente Origem/fonte 
dos recursos 

Natureza 
de despesa 

Valor  
R$ 

Execução 
31/12/2004 

12.128.1075.4050.0001 
 

5/2003 
(Termo 
Aditivo) 

Fundação 
Cultural São 

Paulo  

SEB custeio 59.042,00 100% 

 

3.1.1.5 Curso de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas – Produção de vídeos 

Dados da Execução 

Resumo do objeto: Produção de programas televisivos para curso de formação de 
professores a distância.  

Processo n° 23000.007959/2004-11 

Programa 
de Trabalho 

Convênio Convenente Origem/fonte 
dos recursos 

Natureza 
de despesa 

Valor  
R$ 

Execução 
30/11/2004 

12.128.1072.6332.0001 01/2004 Fundação 
Universidade 
de Brasília - 

FUB 

Tesouro/0112 custeio 599.992,50 100% 

 

 

 

3.1.2 CAPACITAÇÃO PARA O USO E INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO PROJETO 
PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 

 

3.1.2.1 Proformação 

 

Dados da execução 

Resumo do objeto: Curso de nível médio, com habilitação em magistério, na modalidade de 
ensino a distância, destinado a professores que não possuem a formação específica e 
atuam nas séries iniciais do ensino fundamental das redes públicas estaduais e municipais. 
O projeto é executado em parceria entre o MEC/SEED, Estados e Municípios. 

Processo n° 23400.00347/2004-87  

Programa 
De Trabalho 

Convênio Convenente Origem/fonte 
dos recursos 

Natureza 
de 

despesa 

Valor  
R$ 

Execução 
31/12/2004 

R$ 
12.128.1072.6332.0001 804.201/04 SEED FNDE/0113 custeio 8.685.385,00 8.595.939,00 

 

3.1.2.2 Proinfo - Capacitação de Recursos Humanos para o uso de Tecnologias na 
Educação  

 

Dados da execução 

 

Resumo do objeto: Formação de técnicos de suporte (Execução pelo FNDE). 
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Processos n°s 23400.015461/2004-10; 23400.014690/2004-17; 23400.014668/2004-69; 
23400.015628/2004-34, 23400.014498/2004-12 e 23400.016056/2004-12 

Programa 
De Trabalho 

Convênio Conve-
nente 

Origem/ 
Fonte  dos 
recursos 

Natureza de 
despesa 

Valor  
R$ 

Execução 
31/12/2004 

804770/04 UFRGS FNDE/0113 custeio 100.276,00 No aguardo 
da liberação 
financeira 
desde 
20/10/2004 

804777/04 UFSCar FNDE/0113 custeio 135.564,68 No aguardo 
da liberação 
financeira 
desde 
10/12/2004 

12.128.1072.6369.0001 

804773/04 UFMT FNDE/0113 custeio 37.047,80 No aguardo 
da liberação 
financeira 
desde 
13/11/2004 

 804821/04 UFMG FNDE/0113 custeio 54176,64 Empenhado, 
em 
21/12/2004.  

 804834/04 UFPA FNDE/0113 custeio 72.755,41 Empenhado, 
em 
21/12/2004. 

 804834/04 UFCE FNDE/0113 custeio 129.604,00 Empenhado 
em 
21/12/2004. 

 
Resumo do objeto: Formação em Curso de Especialização. 
Processo n° 23400.020296/2004-1 

Programa 
de Trabalho 

Convênio a 
ser 

assinado 

Instituição a  
conveniar 

Origem/fonte 
dos recursos 

Natureza 
de 

despesa 

Valor  
R$ 

Execução 
31/12/2004 

12.128.1072.6369.0001 804839/04 UFRGS FNDE/0113 custeio 513.400,00 Empenhado 
em 

22/12/2004 
 

• UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Processo FNDE nº 23400020296/2004-18 

Situação: Foi empenhado, em 22/12/2004, o valor de R$ 513.400,00, considerando que 
nesta data a SEED não dispunha de recurso orçamentário que pudesse ser incluído no 
projeto original no valor de R$1.024.400,00.  

Houve redução da clientela do projeto que, originariamente, seria para capacitar 600 
professores e, com a reformulação, será para capacitar 300 professores. 
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3.1.2.3 TV Escola - Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje 

Dados da Execução 

Resumo do objeto: Implementação do Módulo III do curso TV na Escola e os Desafios de 
Hoje – Edição 2003.  

Processo n° 23400.014673/2004-71 

 
Programa 

de Trabalho 

Convênio Convenente Origem/ 

Fonte dos 
recursos 

Natureza 
de despesa 

Valor  

R$ 

Execução 
31/12/2004 

12.128.1072.6377.0001 804769/04 FUB- Fundação 
Universidade de 

Brasília 

FNDE/0113 custeio 500.000,00 100% 

 

3.1.2.4 Rádio Escola  

 

Dados da execução: 

Resumo do objeto: EducomRádio.Centrooeste – Educomunicação pelo rádio em escolas do 
Ensino Médio na região Centro-oeste  

Processo n° 23000.013674/2003-21 

Programa 

de Trabalho 

Convênio Convenente Origem/fonte 
dos recursos 

Natureza 
de 

despesa 

Valor  

R$ 

Execução 
31/12/2004 

12.361.0042.4050.0001 07/2003 FUSP Tesouro/0112 custeio 553.040,00 100% 

 

 
 
3.2 Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica em Educação a Distância – 
DITEC.  
 
 

O trabalho realizado pela SEED - Secretaria de Educação a Distância, voltado para 
a inserção das tecnologias contemporâneas (Tecnologias de Informação e 
Comunicação aplicadas à educação – TIC) na escola pública, tem impacto na 
melhoria de qualidade da educação. Esse trabalho é apoiado pelo Departamento de 
Infra-estrutura Tecnológica – DITEC, responsável por toda a infra-estrutura 
necessária para a efetivação dos diferentes programas da SEED, tanto nas 
definições das tecnologias como em sua aquisição e distribuição em todas as 
unidades educacionais contempladas pelos programas da SEED. 

 

O quadro a seguir demonstra a abrangência das ações do DITEC dentro do âmbito 
da SEED e indica a necessidade de continuidade e expansão de suas ações, com 
vistas a universalizar o acesso às novas tecnologias.  
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TV ESCOLA 

 

• 33.000 escolas públicas com o kit composto por antena parabólica 
analógica, aparelho de TV e vídeo 

• 15.800 antenas parabólicas digitais adquiridas, distribuídas e 
instaladas em substituição às analógicas em 18.000 escolas 

públicas e Núcleos de Tecnologia Educacional 
• 32 milhões de alunos com acesso a esse tipo de tecnologia 

• 1.3 milhões de professores beneficiados 
• 5.406 municípios atendidos, faltando apenas 155 para abranger 

todo o país 
      Contratação de serviços de geração e transmissão de sinal para a 

programação da TV Escola e o Salto para o Futuro 

PROINFO 

 

• 338 Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE 
• 4.901 escolas com laboratórios de informática 

• 1.831 municípios atendidos 
• 7.800.000 alunos e 270.000 professores beneficiados 

•   CETE - Centro de Experimentação em Tecnologias Educacionais 
• e-Proinfo - Ambiente digital para cursos de EAD 

PROFORMAÇÃO 

 

• Curso de nível médio de 3200 horas 
• 109 Agências Formadoras 

• Parceria com 11 estados e 340 municípios 
• 29.900 professores formados até julho 2004 

 

 
 

 

Acrescente-se a esses resultados que os projetos da SEED têm a preocupação com 
a extensão do atendimento à comunidade. Assim, a TV Escola, aos sábados e 
domingos, veicula uma programação especialmente selecionada para atender 
interesses e necessidades da comunidade, é a Escola Aberta. No Proformação e no 
curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, os projetos finais de trabalho buscam 
beneficiar a comunidade. Os laboratórios do Proinfo, nos NTE e nas escolas, abrem-
se à comunidade para projetos executados com alunos e professores. Em cerca de 
200 escolas participantes do Proinfo que já informaram seus projetos à SEED, foram 
identificados 320 projetos de atendimento à comunidade, com diferentes focos de 
atuação, demonstrando aderência às diretrizes do Ministério da Educação.  

 
 

3.2.1 Infra-Estrutura e Tecnologia na TV Escola 

Em 2004, mediante ações do DITEC, a TV Escola aprofundou os estudos de uso da 
tecnologia de transmissão digital do sinal da TV Escola, visando à modernização 
tecnológica e à interatividade de seus programas. Por esse motivo foram 
pesquisados os resultados da implementação, entre 2001 e 2003, de 
aproximadamente 15.800 antenas digitais em substituição à antiga tecnologia 
analógica, sinalizando a adoção dessa tecnologia para todas as escolas 
participantes do projeto. Foram adquiridas 3.500 novas antenas digitais, para 
atendimento do mesmo número de escolas e NTE nos estados das regiões Norte e 
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Centro-Oeste. Ainda nesse período foram renovados os contratos de geração e 
transmissão dos sinais analógicos e digitais da TV Escola, dando continuidade às 
atividades desse programa. 

 
3.2.2 Programas de Trabalho em 2004 

 

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0042.4050.0001  
Produção e Veiculação de Programas e de Cursos de 
Capacitação Continuada pelo Canal da TV ESCOLA. 

PTRES: 834041 
FONTE: 0112000000 
OBJETO: Veiculação de Programas de Educação a Distância 
TOTAL DO PROGRAMA R$: 7.732.003,55 
 
Programado: R$ 7.732.003,55 
Executado: R$ 7.732.003,55 
 
Comentários do gestor: 

Este programa destina-se a garantir a geração e transmissão do sinal da TV Escola 
e a suprir parte de sua grade de programação. Foi executado por intermédio de 
contrato com a ACERP no valor de R$ 7.732.003,55. 

 
PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.1075.7744.0001 

Expansão e Modernização da Transmissão do Sinal da TV 
Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação na Educação 

PTRES: 966287 
FONTE: 0113000000 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos para a TV Escola 
TOTAL DO PROGRAMA R$: 2.400.000,00 
 

Programado: R$ 2.400.000,00 
Executado: R$ 2.397.500,00 

Comentários do gestor: 

Aquisição de 3.500 conjuntos de kits de recepção de sinal digital para a TV Escola. 
Este programa foi executado mediante Pregão nº. 036/2004, realizado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, em 14/12/2004, sendo vencedora a 
empresa Zinwell do Brasil Ltda., com programação de entregas a partir do início do 
ano letivo de 2005, beneficiando o mesmo número de escolas. 

 
 
 
Em atendimento às necessidades do ProInfo, o DITEC realiza atividades de 
aquisição de hardware e software para equipar escolas e NTE, orientação 
tecnológica e suporte técnico, além de avaliar o impacto da inserção das novas 
tecnologias nas escolas públicas. 
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O Centro de Experimentação em Tecnologia na Educação – CETE, localizado nas 
dependências do MEC em Brasília, apóia o DITEC para promover o uso das 
tecnologias em educação, disseminar informações, pesquisar e divulgar soluções e 
produtos e apoiar NTE e escolas. 

Principais números do ProInfo: 338 NTE implantados em todos estados e no Distrito 
Federal e 4.901 escolas equipadas em 1.831 municípios, beneficiando 7.800.000 
alunos. Nestas escolas e NTE foram instalados 55.644 computadores e capacitados 
cerca de 270.000 professores. A formação de 2.169 multiplicadores, 9.085 diretores 
de escolas e coordenadores pedagógicos, 1.200 técnicos de informática e 10.087 
alunos-técnicos, que atuam nas suas respectivas escolas como suporte tecnológico, 
completa o quadro de realizações do ProInfo. 

O ProInfo desenvolve vários projetos de cooperação com governos e com 
organizações não-governamentais, nacionais e estrangeiras, tais como a 
Organização dos Estados Americanos (OEA), GESAC – Governo Eletrônico – 
Serviço de Atendimento ao Cidadão, Acordo de Cooperação MEC / ELN, França 
(WebEduc), dentro outros. É importante ressaltar a iniciativa da Rede Internacional 
de Educação a Distância - RIVED, projeto de telemática voltado para o ensino de 
Ciências e Matemática de nível médio. 
 
 
 
PROGRAMA DE TRAB ALHO: 12.126.1075.6372.0001 

Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da 
Informação e Comunicação na Educação Pública 

PTRES: 966266 
FONTE: 0113000000 / 0293000000 
OBJETO: Capacitação e mobilização de Recursos Humanos e 

Transferência a Organismos Internacionais 
TOTAL DO PROGRAMA R$: 2.560.405,00 
 
Programado: R$ 2.560.405,00 
Executado: R$ 2.560.405,00 
 
Comentários do gestor:  

O recurso foi repassado por meio do Convênio nº. 804.468/2004, assinado entre a 
SEED e o FNDE.  

O valor de R$ 1.896.340,00 é objeto de aditamento ao Convênio com a Fundação 
Universidade de Brasília para atender ações de Desenvolvimento institucional e 
implementação de tecnologias de educação a distância, contemplando as ações de 
Suporte Técnico, Capacitações e Novas Tecnologias, Encontros em EAD, 
Elaboração de Sistemática de Indicadores, Realização de visitas técnicas e 
pedagógicas a escolas beneficiadas pelo ProInfo e TV Escola, com aplicação de 
check-list. 

O valor de R$ 664.065,00 foi alocado na rubrica Transferência a Organismos 
Internacionais, com o objetivo de Institucionalização de parceiras internacionais para 
ampliar o alcance de iniciativas na aplicação de tecnologias de informação e 
comunicação no processo de ensino-aprendizagem, atendendo ao Projeto RIVED – 
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Rede Internacional Virtual de Educação. Com esses recursos a DITEC/SEED obteve 
os seguintes resultados operacionais: 
 
PROGRAMA DE TRABALHO: 12.126.1075.6372.0001 

Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da 
Informação e Comunicação na Educação Pública 

PTRES: 966266 
FONTE: 0113000000 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática 
TOTAL DO PROGRAMA R$: 10.885.222,00 
 
Programado: R$ 9.714.990,00 
Executado: R$ 9.714.990,00 
 
Comentários do gestor: 

Aquisição de equipamentos de informática para atender a 500 laboratórios em 260 
escolas estaduais ou municipais e 240 núcleos de tecnologia, realizado mediante 
Pregão nº. 014/2004, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em 
15/07/2004, sendo vencedora a empresa Positivo Informática Ltda., que deu origem 
ao Contrato nº. 26/2004. Os equipamentos já se encontram instalados nas unidades 
educacionais escolhidas em conjunto com os estados e municípios. 
 

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.126.1075.6372.0001 
Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da 
Informação e Comunicação na Educação Pública 

PTRES: 966266 
FONTE: 0113000000 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática 
TOTAL DO PROGRAMA R$: 1.170.322,00 (ADITIVO) 
 
Programado: R$ 1.170.322,00 
Executado: R$ 1.170.322,00 
 

Comentários do gestor: 

Termo Aditivo ao Contrato nº. 26/2004 no mesmo programa de trabalho destinado à 
aquisição de mais equipamentos para atendimento a 115 novas unidades 
educacionais, no valor total de R$ 1.170.322,00.  Desse total 66 unidades 
educacionais foram destinadas à renovação das Agencias Formadoras do 
PROFORMAÇÃO, bem como a implementação de novas AGF para o atendimento 
da nova etapa do Programa. 
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3.3 Departamento de Políticas em Educação a Distância – DPEAD 
 
TOMADA E PRESTAÇÃO DE  CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2004 
PROGRAMAS  EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS EM EAD 

 

PROGRAMA DE TRABALHO: 12.364.1073.6328.0001 
Universidade Aberta e a Distância 

PTRES: 965696 
FONTE: 0112000000 - R$ 12.000.000,00 
FONTE: 0100000000 – R$   3.000.000,00 
OBJETO: Ampliar e democratizar as oportunidades de acesso à 

Educação Superior inicial e continuada, por meio de 
programas de educação a distância, desenvolvidos em 
articulação ou diretamente pelas instituições públicas de 
ensino superior. 

TOTAL DO PROGRAMA: R$ 15.000.000,00 

 
Dotação Inicial: R$ 19.200.000,00 (Redução Orçamentária – SPO/MEC: R$ 
4.200.000,00).  
Programado/Liberado: R$ 15.000.000,00 
Executado:   R$ 14.896.011,54 
 
Comentários do gestor: 

 

1. Neste programa a SEED firmou convênios no valor total de R$13.999.998,00 
(treze milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito reais) 
com 13 (treze) Instituições Públicas de Ensino Superior – IPES, organizadas em 
Consórcios, sendo 09 (nove) federais e 04 (quatro) estaduais, selecionadas na  
Chamada Pública 01/2004, com objetivo de ofertar cursos de licenciatura a distância 
em Física, Química, Biologia, Matemática e Pedagogia para Educação Infantil, 
Jovens e Adultos e Educação Especial, com a expectativa de gerar 17.585 vagas. 

2. Convênio nº 02/2004, firmado com a Universidade Federal do Pará  que tem 
por Objeto a Expansão em EAD para a Matemática, no valor  de R$ 300.000,00; 

 

3. Convênio nº 03/2004, firmado com a Universidade Federal de Minas Gerais 
que tem por Objeto a formação de professores de Ensino Básico em Ciências via 
EAD, no valor total de R$ 314.640,00; 

 

4. Convênio nº 04/2004, firmado com a Universidade Federal de Santa Maria 
que tem por Objeto a Formação de Educadores para elaboração de Cursos a 
Distância: Alternativas Pedagógicas para Educação Especial, no valor de R$ 
26.434,00; 
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5.  Despesas com deslocamento de servidores e colaboradores eventuais que 
atuaram no desenvolvimento e apoio dos projetos do Departamento de Políticas em 
EAD, no valor de R$ 54.939,54; 

 

6. Transferência de recursos no valor de R$ 200.000,00 para a Subsecretaria de 
Assuntos Administrativos - SAA, com a finalidade de aquisição de equipamentos de 
informática, que serão utilizados no CETE/PROINFO/SEED. 
  

PROGRAMA DE TRABALHO: 1075.6375.0001 
Distribuição de Material Impresso de Apoio à Educação a 
Distância e ao Uso de Novas Tecnologias na Educação 

FONTE: 0112000000  
OBJETO: Apoiar a inserção crítica da TV Escola e Tecnologias no 

projeto político-pedagógico da escola, divulgar experiências, 
apresentar conteúdos pedagógicos para estudos, sugerir 
atividades, mostrando o potencial da educação a distância na 
melhoria da qualidade do ensino público, informar a grade de 
veiculação da TV Escola orientando e incentivando a 
utilização dos vídeos educativos. 

TOTAL DO PROGRAMA: R$ 2.550.000,00 
OBS: Este programa foi executado pela Unidade Orçamentária 

153173 (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE) 

 
Dotação Inicial: R$ 6.100.000,00 (Redução Orçamentária – SPO/MEC: R$ 
3.550.000,00). 
Programado/Liberado: R$ 2.550.000,00 
Executado: R$ 1.317.669,40   
 
Comentários do gestor: 

 

  Neste Programa o FNDE firmou  os seguintes contratos: 

 1.  Contrato de nº 28/2004, firmado com a Gráfica e Editora Posigraf, no valor 
total de R$ 444.499,00, que tem por objeto a prestação de serviços gráficos de 
impressão, acabamento, manuseio, embalagem, etiquetagem e postagem dos 
materiais abaixo relacionados: 

a) produção gráfica de 01 (uma) edição conjunta dos números 34/35 da Revista TV 
Escola e respectivo encarte; 

b) produção de 06 (seis) conjuntos de Grades de Programação da TV Escola 
compostos por 01 (uma) Grade de Programação tipo cartaz para os meses de (1) 
outubro/2004, (2) novembro/dezembro/2004, (3) janeiro/fevereiro/2005, (4) 
março/2005, (5) abril/2005 e (6) maio/2005 e 01 (uma) Grade de Programação tipo 
encarte, relativa aos meses de: (1) agosto/2004, (2) setembro/2004, (3) 
outubro/2004, (4) novembro/dezembro/2004, (5) março/2005 e (6) abril/2005, na 
forma especificada no Termo de Referência, Anexo I do Edital e 
reformulação/adequação apresentada pela Secretaria de Educação à Distância - 
SEED. 
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2. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 028/2004 , no valor de 104.483,40, para a 
prestação de serviços gráficos de impressão, acabamento, manuseio, embalagem, 
etiquetagem e postagem dos materiais para produção de 06 (seis) Grades de 
Programação da TV Escola Tipo Cartaz e produção de 04 conjuntos de grades de 
programação Tipo Encarte. 

3. Contrato nº 78/2004, firmado com a TC Comunicações, no valor total de R$ 
19.687,00, que tem por objeto a prestação de serviços de editoração; diagramação, 
arte final e revisão do Guia de Programação da TV Escola e do Livro sobre 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). 

4. Contrato nº 79/2004, firmado com a Gráfica e Editora Posigraf, no valor total 
de R$ 749.000,00, que tem por objeto a prestação de serviços de Produção e 
impressão gráfica,  acabamento, manuseio, embalagem, etiquetagem e postagem 
do  Guia de  Programação da TV Escola e do livro sobre Tecnologias da Informação 
e da Comunicação (TICs). 

 
 


