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12 a 15 de março de 2012 



Plano de Monitoramento Global 

Brasília, março de 2012 

Programa - Educação Profissional e Tecnológica  

 



Informações para o monitoramento 
padronizado - “prestação de contas e 

transparência” 



Síntese dos requisitos de informação 

• Tendência recente dos indicadores 
(visualização gráfica) 

• Objetivos - Análise situacional (realizações, 
desafios e andamento das iniciativas) 

• Objetivos – Metas 

• Relatório da execução orçamentária das ações 
vinculadas às iniciativas 



 

INDICADORES: 

1) Matrículas na educação profissional de nível médio 

 - unidade de medida: milhar; Índice: em 2010 = 1.140,4 

 - periodicidade: anual; fonte: Censo da Educação Básica (INEP) 

 

2) Matrículas na educação profissional e tecnológica 

 - unidade de medida: milhar; Índice: em 2009 = 1.717,62 

 - periodicidade: anual; fontes: Censo da Educação Básica e Censo da 

 Educação Superior (ambos INEP) 

Programa Educação Profissional e Tecnológica 



 

INDICADORES: 

 

3) Matrículas na rede federal de educação profissional e 
tecnológica 
 
 - unidade de medida: milhar; Índice: em 2009 = 240,70; 
 
 - periodicidade: anual; fontes: Censo da Educação Básica e Censo da 
Educação Superior (ambos INEP) 

Programa Educação Profissional e Tecnológica 



 

OBJETIVO 0582 - Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos 
produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das 
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades 
das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das 
mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência. 
 
Análise Situacional do Objetivo, com periodicidade anual, abordando, num 
campo aberto: 
 
• principais realizações e desafios da implementação – destaque para 
territorialização e relações federativas 
 
• andamento de cada uma das iniciativas 
 

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



 

OBJETIVO 0582 
 
META 1: 
 
Ampliar progressivamente, em regime de colaboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, o investimento público em educação, em 
termos de percentual do Produto Interno Bruto do país, de forma a alcançar a 
meta do PNE 2011-2020. 
 
Informação: Campo aberto para descrição da tendência recente de evolução do 
investimento público em educação, em % do PIB, cotejada com a meta 
estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020 , que é de 7%. 
 
Periodicidade da informação: anual. 
 
 
  

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



 

OBJETIVO 0582 
 
META 2: 
 
Elevar a relação aluno/professor nos Institutos Federais de Educação Profissional 
e Tecnológica, em consonância com o PNE 2011-2020. 
 
Informação: Campo aberto para a descrição da evolução recente da relação 
aluno/professor cotejada com a meta definida no PNE 2011-2020, que é de xx%. 
 
Periodicidade da informação: anual 
 
  

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



OBJETIVO 0582 
 
META 3: 
 Elevar o número de escolas da rede federal de educação profissional e tecnológica para 
622. 
 
Campo aberto para descrição da evolução da meta e expectativa de concretização. 
 
Periodicidade da informação: anual 
 

OBS: esta meta também será objeto de monitoramento “detalhado”. 

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



 

OBJETIVO 0582 
 
META 4: 
 

Elevar o número de matrículas da educação profissional e tecnológica, em 
consonância com o PNE 2011-2020 
 
Informações: 
Campo aberto para a descrição da evolução das matrículas da educação 
profissional e tecnológica, cotejada com a expectativa de alcance da meta 
estipulada para o PNE 2011 – 2020, que é de XX%. 
 
Periodicidade da informação: anual. 
 
 
  

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



 

OBJETIVO 0582 
 
META 5: 
 
Elevar o número de matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
em consonância com o PNE 2011- 2020. 
 
Informações: 
 
Campo aberto para a descrição da evolução das matrículas da educação 
profissional técnica de nível médio, cotejada com a expectativa de alcance da 
meta estipulada para o PNE 2011 – 2020, que é de XX%. 
 
Periodicidade da informação: anual. 

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



OBJETIVO 0582 

META 6: 
 
Oferecer 8 milhões de vagas para a educação profissional e tecnológica, com a 
concessão de 4 milhões de bolsas a estudantes do ensino médio da rede pública, 
inclusive da educação de jovens e adultos, trabalhadores e beneficiários dos 
programas federais de transferência de renda. 
 
Campo aberto para a apresentação do número de vagas ofertadas no último 
exercício, detalhadas por público/”modalidade”  e análise da perspectiva de 
alcance dos números enunciados na própria meta. 
 
 Periodicidade da informação: anual. 
 
OBS: esta meta também será objeto de monitoramento “detalhado”. 

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



 

OBJETIVO 0588 - Ofertar vagas de educação profissional para 
jovens e adultos articulada com a elevação de escolaridade e 
realizar processos de reconhecimento de saberes e certificação 
profissional. 
 
 
Análise Situacional do Objetivo, abordando, em campo aberto: 
 
• principais realizações e desafios da implementação – com destaque para 
territorialização, relações federativas e com políticas transversais. 
 
• andamento de cada uma das iniciativas 
 

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



 

OBJETIVO 0588 
 
META 1: Ampliar a oferta de cursos de profissionalização articulados com 
elevação de escolaridade, especialmente para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, atendendo a 100 mil mulheres 
 
Informação: Campo aberto para a descrição da evolução da meta, informando o 
número de mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas e a 
possibilidade de alcance do número apresentado no enunciado da meta. 
 
Periodicidade da informação: anual. 
 
OBS: esta meta também será objeto de monitoramento “detalhada”. 
 
 
  

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



 

OBJETIVO 0588 
 
META 2: Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins 
da certificação profissional em formação inicial e continuada e técnico de nível 
médio. 
 
Informação: Campo aberto para a descrição da evolução da meta, com a 
apresentação dos esforços realizados para ampliação do número de programas 
de reconhecimento de saberes e números disponíveis sobre a evolução recente 
do número programas ofertados. 
 
Periodicidade da informação: anual. 
 
 
 
 
  

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



 

OBJETIVO 0588 
 
META 3: Elevar o percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na 
forma integrada à educação profissional, de forma a alcançar a meta do PNE 
2011-2020. 
 
Informação: Campo aberto para a descrição da evolução da meta, com descrição 
da evolução recente do percentual de matrículas de educação de jovens e 
adultos na forma integrada à educação profissional e análise da possibilidade de 
alcance da meta do PNE 2011 – 2020, que é de XX%. 
 
Periodicidade da informação: anual. 
 
 
 
 
  

Monitoramento padronizado - “prestação de contas e 
transparência” 



Informações para o monitoramento 
“detalhado” 



OBJETIVO 0582 

META 3: Elevar o número de escolas da rede federal de educação profissional e 

tecnológica para 622. 

 

 1)  Informações sobre as novas escolas e as escolas existentes: 
i) localização (município; coordenadas geográficas) 

ii) estágio de implantação (projeto, licitação, em construção, concluída, em   

funcionamento), para as novas 

iii) previsão de início de funcionamento, para as novas 

iv) previsão de alunos a serem atendidos 

v) previsão de docentes (necessários e a serem contratados), por instituto 

vi) custo estimado da unidade, para as novas 

vii) execução orçamentária (previsto/realizado), para as novas 

viii) funcionamento de NAPNE (Núcleos de Atendimento a Pessoas com  

Necessidades Especiais) 

 

 
 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

META 3: 

1) Continuação... 

ix) número de alunos por raça ? 

x) número de alunos por sexo 

xi) número de alunos com deficiência ? 

xii) número de alunos por  faixa etária 

xiii) número de alunos educação superior 

xiv) número de alunos ensino médio 

xv) número de alunos formação inicial e continuada 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

META 3: 

2)  Expectativa de evolução do nº de escolas existentes em 2012, 

2013, 2014 e 2015 

3) Periodicidade das informações: semestral (acesso ao módulo 

SIMEC). 

 

4) Responsáveis pelas informações: SE - SPO / MEC. 

 

5) Campo aberto para descrição e desafios da implementação. 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

INICIATIVA 02A3 - Fomento à expansão e qualificação das redes estaduais 

de educação profissional e tecnológica.  

 

Informações pactuadas: 

1) Informações sobre o andamento do Programa Brasil Profissionalizado:  

– Matrículas, por município, nas novas escolas (por nível e modalidade) – 

periodicidade semestral  

–  matrículas da rede estadual, por município, nível e modalidade, e recortes 

transversais - periodicidade anual 

–  localização  do tipo de intervenção de infraestrutura  (construção de escolas / 

ampliação – expansão, por estágio de implantação) - periodicidade semestral  

– recursos conveniados por estado – periodicidade semestral 

–  recursos empenhados pelo MEC, por estado - periodicidade semestral  

 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

INICIATIVA 02A3: 

 

2) Expectativa de evolução do nº de matrículas na rede estadual 

 

3) Responsáveis pelas informações: SE - SPO / MEC. 

 

4) Campo aberto para descrição e desafios da implementação. 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

Iniciativa 029Z - Ampliação da oferta de vagas em cursos de formação 

profissional a distância nas redes de educação profissional e tecnológica. 

 

1) Informações pactuadas: 
 
- Número de vagas 

- Numero de matrículas por pólo, por município 

- Matrículas por raça, sexo e faixa etária 

- Alunos com deficiência, por tipo 

- Município de residência do aluno. 

 

 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

INICIATIVA 029Z: 

 

2) Periodicidade de encaminhamento das informações: semestral 

(Acesso ao SIMEC). 

 

3)  Responsáveis pelas informações SPO / SE – MEC 

 

4) Campo aberto para a descrição e desafios da implementação  

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

Inciativa 02A5 - Promoção de condições de permanência e ampliação do acesso 

em instituições públicas e privadas, também por meio de vagas gratuitas e oferta 

de financiamento estudantil a alunos do ensino médio público, trabalhadores, 

populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, mulheres de 

baixa renda, pessoas com deficiência e beneficiários de programas sociais. 

 

1) Informações pactuadas: 
 

–  Número de matrículas gratuitas no Senai/Senac por município, tipo de 

curso (Formação Inicial e Continuada (FIC) ou técnico de nível médio) e 

faixa de renda 

–  Percentual dos recursos do Acordo investido em vagas gratuitas 

(Senai/Senac) 

 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

INICIATIVA 02A5: 

 

2) Expectativa de realização: XX% em 2014 

3) Periodicidade de encaminhamento das informações: semestral 

(acesso ao módulo no SIMEC). 

4)  Responsáveis pelas informações: SPO / SE – MEC 

5) Campo aberto para a descrição e desafios da implementação  

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

Meta 6: " Oferecer 8 milhões de vagas para a educação profissional e tecnológica, 

com a concessão de 4 milhões de bolsas a estudantes do ensino médio da rede 

pública, inclusive da educação de jovens e adultos, trabalhadores e beneficiários 

dos programas federais de transferência de renda”. 

 

1) Informações pactuadas: 

 
• Vagas ofertadas, por instituição (IFET, Sistema S), por tipo (FIC ou 

técnico) e por município; 

 

• Matrículas, por público-alvo (Bolsa família, BPC, seguro-desemprego, 

soldado-cidadão, Copa 2014, estudante ensino médio), por tipo (FIC 

ou técnico), por município; 

 

• Recursos utilizados (Bolsa Formação – ação orçamentária específica). 
 

 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0582 

INICIATIVA 02A5: 

2) Expectativa de realização: X milhões em 2012, W milhões em 

2013, Y milhões em 2014 e 4 milhões em 2015 

3) Periodicidade de encaminhamento das informações: semestral 

(acesso ao módulo no SIMEC) 

4) Responsáveis pelas informações SPO / SE – MEC 

 

5) Campo aberto para a descrição e desafios da implementação  

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0588 - Ofertar vagas de educação profissional para jovens e 
adultos articulada com a elevação de escolaridade e realizar 
processos de reconhecimento de saberes e certificação profissional.  

 
Meta: “Ampliar a oferta de cursos de profissionalização articulados 

com elevação de escolaridade, especialmente para mulheres em 

situação de vulnerabilidade social, atendendo a 100 mil mulheres”. 

 

 1) Formas de acompanhamento da meta: 

 

  número de matrículas nos IFETS, por instituto e município; e 

 execução (tem PI). 

 

 

 

 
 

 

Monitoramento “customizado” 



OBJETIVO 0588: 

 

2) Expectativa de realização: 10 mil até 2012, 30 mil até 2013, 60 

até 2014, 100 até em 2015 

3) Periodicidade de encaminhamento das informações: semestral 

(acesso ao módulo no SIMEC) 

4) Responsáveis pelas informações SPO / SE – MEC 

 

5) Campo aberto para a descrição e desafios da implementação  

Monitoramento “customizado” 


