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http://www.tce.sc.gov.br/intranet-acom/noticia/49018/tcesc-aponta-problemas-de-gest%C3%A3o-no-plano-municipal-de-educa%C3%A7%C3%A3o-de

http://servicos.tce.sc.gov.br/sic/homesic.php

http://www.tce.sc.gov.br/acom/arquivo/publicacao?tid_tipo=8571
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https://www.dropbox.com/sh/sx0qe3wg8tphfb2/AABQtKRSkpNZoMZRVwxkCKmCa?dl=0

https://todospelaeducacao.org.br/noticias/painel-educacao-ja-municipios-ferramenta-ajuda-gestores-a-analisar-dados-e-planejar-o-ensino-municipal/ 
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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Educação de Florianópolis (PME) – 2015/2025 – é o principal instrumento norteador da política 
educacional do Município, visando a qualidade e equidade na Educação. 
Elaborado no período de 2014 a 2015, a partir da realização da Conferência Municipal de Educação (CONAE), que contou com 
a participação dos seguimentos das Instituições Educacionais constituídas e da Sociedade Civil. 
O PME possibilita a atualização do Plano Plurianual (PPA), bem como, seu alinhamento com o Plano de Ações Articuladas 
(PAR). 
O Plano Municipal de Educação de Florianópolis (PME), estruturado em 20 metas, sendo em sua maioria similares as metas 
do Plano Nacional de Educação - PNE. 
Elaborado pelo Fórum Municipal de Educação - FME, instituído pelo Decreto 13.800/14, com sua aprovação pela Câmara 
Municipal Florianópolis - CMF, através da Lei 546/16, sancionada em 16/01/2016 e publicado no DOEM de 18/01/16, o 
município passou a executar programas e ações com o objetivo de alcançar as metas e estratégias estabelecidas pelo PME, 
qualificando a educação no município. 
O PME é um conjunto de Diretrizes, Metas e Estratégias que orienta a política educacional para todos os níveis e modalidades 
de ensino dos Sistemas de Educação no âmbito do município, com referência na valorização da educação no município de 
Florianópolis. Nesse sentido, o relatório de monitoramento do PME seguiu as orientações do Plano Nacional de Educação - 
PNE em Movimento, Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos PME - elaborado pelo MEC. 



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DADOS CADASTRAIS

1. DADOS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO: RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ( X )     RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO (   )

PERÍODO ANALISADO: 05/02/2020 A 13/12/2020

Estado: Santa Catarina (SC)

Município: Florianópolis

Plano Municipal de Educação: Lei nº 546, de 18 de janeiro de 2016

Períodos de Avaliação previstos: Bienal

Ano da primeira avaliação: 2019

Comissão de Avaliação Fórum Municipal de Educação

Ato Legal
DECRETO Nº 20.800, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019.

ALTERA O DECRETO Nº 13.800, DE 2014, QUE INSTITUI O FÓRUM MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS.

Acesso
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/decreto/2019/2080/20800/decreto-n-
20800-2019-altera-o-decreto-n-13800-de-2014-que-institui-o-forum-municipal-de-
educacao-de-florianopolis

Equipe Técnica:
Equipe Técnica para monitorar continuamente as metas e estratégias do Plano Municipal 
de Educação de Florianópolis (PME/2015-2025), levantar e sistematizar dados e 
informações referentes ao Plano e dar apoio técnico à Comissão Municipal de 
Monitoramento e Avaliação do PME/2015-2025.

ATO LEGAL: Portaria nº 443/2021, D.O. nº 3004, de 09/08/2021.

Acesso https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/09_08_2021_21.03.38.6
dc5eff91b380a002e63b616eb2ba49d.pdf

Telefone: (48) 3251- 6103

Contatos de referência (E-MAIL): fme@sme.pmf.sc.gov.br

https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/decreto/2019/2080/20800/decreto-n-20800-2019-altera-o-decreto-n-13800-de-2014-que-institui-o-forum-municipal-de-educacao-de-florianopolis
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/decreto/2019/2080/20800/decreto-n-20800-2019-altera-o-decreto-n-13800-de-2014-que-institui-o-forum-municipal-de-educacao-de-florianopolis
https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/decreto/2019/2080/20800/decreto-n-20800-2019-altera-o-decreto-n-13800-de-2014-que-institui-o-forum-municipal-de-educacao-de-florianopolis
https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/09_08_2021_21.03.38.6dc5eff91b380a002e63b616eb2ba49d.pdf
https://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/09_08_2021_21.03.38.6dc5eff91b380a002e63b616eb2ba49d.pdf


2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrever qual foi a metodologia de monitoramento, bem como ações realizadas nesta etapa, podendo ser retiradas das agendas de trabalho produzidas pelos próprios 
municípios:
Breve relato, caso o município possua a descrição de como foi o processo de elaboração ou adequação do plano de educação (descrição de metodologia de trabalho, ações 
desenvolvidas, equipes responsáveis);
Breve relato com a descrição de como foi o processo de monitoramento e avaliação do Plano de Educação (descrição da metodologia de trabalho e das ações desenvolvidas, 
podendo ser retiradas das agendas de trabalho que foram produzidas pelos próprios municípios).
Considerar os relatórios de monitoramento dos anos no período avaliativo e as Notas Técnicas produzidas.
 (Sugestão de texto pela Rede de Assistência para os Municípios).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O presente relatório de monitoramento do Plano Municipal de Educação de Florianópolis, período 2020, se fundamenta nos dados do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde - Data Sus, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina TCE/SC, da 
Secretaria de Estado da Educação SED/SC e, do Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação - 2018 - 2019.                                                                                                                                                                                                    
A equipe técnica da SME para dar maior completude a este relatório, como o fez outrora quando da avaliação do 1º e do 2º ciclo de execução do PME, encaminhou e-mails as 
representatividades que compõem o Fórum Municipal, no dia 16/07/2021, solicitando informações a respeito das ações executadas por estas instituições,que estão ou estiveram 
relacionadas ao PME de Florianópolis, com data limite até o dia 30/08/2021. Esta ação foi reforçada pela equipe técnica através de contatos por meio de  telefone e Whatsap.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Este relatório de monitoramento do PME, período 2020, agrega informações da Secretaria Municipal de Educação - SME, da Secretaria de Estado da Educação - SED, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, do Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI/UFSC e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC.   Até o ano de 2019, a comissão técnica responsável pelos relatórios de monitoramento e avaliação do PME - Florianópolis, 
elaborou seus relatórios, utilizando um formulario conforme indicação do Caderno de Orientação para o Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação - PNE 
em Movimento. No entanto, o relatório de 2020 foi construido  em planilha excel, elaborada pelo Ministério Público de Santa Catarina - MPSC e Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina - TCE/SC. Antes as principais fontes de coletas de percentuais do desenvolvimento das metas eram: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anisio Teixeira - INEP e o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC. Em 2020, adotamos como fonte principal o DATA SUS, este apresenta dados mais 
abrangentes e percentuais mais próximos ao atendimento no municipio de Florianópolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A Secretaria Municipal de Educação, instituiu, constituiu sua Equipe Técnica, com o objetivo de monitorar continuamente as metas e estratégias do Plano, a partir de 
levantamentos, sistematizações e análises dos dados e informações referentes à execução do Plano. Essa equipe é constituída por técnicos da SME vinculados aos setores de 
Educação, Planejamento, Financeiro e de Infra-estrutura, totalizando 03 profissionais.
A função desta Equipe é apoiar tecnicamente a Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Florianópolis conforme estabelecido 
na Lei nº 546/2016, e de contribuir para o planejamento e a gestão educacional. 
A Comissão Municipal do PME é responsável por todo o processo de Monitoramento e Avaliação do Plano e foi constituída por representantes da Câmara Municipal, do CME, 
do FME. Para compor essa Comissão Municipal foi solicitado a cada uma das Entidades a indicação de dois representantes, um titular e um suplente. Foi instituída por Ato legal 
do Poder Executivo, conforme a Lei nº 546/2016.
A Equipe Técnica de Monitoramento do Plano Municipal desenvolve suas atividades de acordo com o Plano de Trabalho, tendo descrito em cronograma próprio e validado junto 
a chefia imediata. 



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
META SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL Prazo da Meta                  

Indicador 1A 2016 Prazo da Meta                  
Indicador 1B 2025

Meta 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar 
a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das crianças de 
até 3 (três) anos até o final da vigência deste documento, em consonancia com o PNE.

Importância da Meta

O direito ao atendimento na educação infantil está proposto no artigo 208 da Constituição Federal de 1988 e na Lei 8.069/90 no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 
O levantamento de dados para consulta de demanda por vagas se faz importante, pois a partir desses dados é possível verificar se a oferta de vagas 
realmente satisfaz a demanda. Identificada a demanda, será possível estabelecer deveres objetivos condizentes com a dimensão real de exclusão no contexto 
municipal. 
A Meta 1 compreende normas de acessibilidade, melhoria de redes físicas das unidades escolares, avaliação com intuito de verificar indicadores relevantes 
(acessibilidade, condições físicas e quadro de pessoal baseado em parâmetros nacionais de qualidade), construção de um currículo em contato com núcleos 
de pesquisa, articulação com a etapa escolar seguinte visando o avanço dos matriculados na segunda etapa da educação infantil, além do monitoramento de 
acesso e da permanência e educação infantil em tempo integral.

INDICADORES DA META DADOS PARA O CÁLCULO DO INDICADOR 1A
INDICADOR 1A Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche Prazo 2016 Alcançou 

indicador? Sim População de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar)

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100% 9.513 9.781 10.251 10.427 10.647 11.107 11.380
Meta executada no período (dado oficial - INEP e Data SUS) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 94,52% 95,80% 99,23% 99,53% 100,04% 102,89%103,99% Total de pessoas de 4 e 5 anos (estimativa a partir do Data SUS)
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com os 
relatórios de monitoramento validados pelo Fórum Municipal de 
Educação de Florianópolis 87,30%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INDICADOR 1B Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche. Prazo: Alcançou indicador? NÃO 10.065 10.209 10.330 10.476 10.643 10.795 10.944
O Data SUS apresenta dados de pessoas 

com idades de 0 a 4 e de 5 a 9 anosANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25.252 25.423 25.435 25.689 26.009 26.393 26.938

Meta prevista 75% 25.071 25.624 26.217 26.692 27.206 27.583 27.781 Estimativa C Á L C U L O
Meta executada no período (dado oficial - INEP e Data SUS) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 54,4% 54,5% 52,7% 51,4% 52,6% 53,6% 50,9% DADOS PARA O CÁLCULO DO INDICADOR 1B População 5 a 9 anos

(Total das idades / 10) X 2 = Pessoas com 
idades entre 4 e 5 anos

Meta executada no período (dado oficial - de acordo com os 
relatórios de monitoramento validados pelo Fórum Municipal de 
Educação de Florianópolis 52,7%

População de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar)
População 0 a 4 anos

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta 01
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final 
da vigência deste PME.

10.915 11.163 11.055 10.972 11.452 11.827 11.314

ESTRATÉGIA
1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas 
de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando 
as peculiaridades locais.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Em desenvolv. Total de pessoas de 0 a 3 anos (estimativa a partir do Data SUS)

2014 Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007 - Estabelece as orientações e diretrizes para execução e assistência financeira 
suplementar ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 
Infantil – PROINFÂNCIA

Executou Ação? Concluída 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

O Data SUS apresenta dados 
de pessoas com idades entre 0 

e 3 anos

Fonte de Pesquisa https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3130-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-6-de-24-de-abril-de-2007#:~:
text=Estabelece%20as%20orienta%C3%A7%C3%B5es%20e%20diretrizes,P%C3%BAblica%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Infantil%20%2D%20PROINF%C3%82NCIA 20.057 20.499 20.974 21.354 21.765 22.066 22.225

Estimativa

2016 Na SME - Estratégia em andamento, a partir do financiamento do Programa de expansão e Aperfeiçoamento da Educação Básica 
PRAEB e parcerias FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)        SIM Em desenvolv. 25.071 25.624 26.217 26.692 27.206 27.583 27.781

População 0 a 4 anos

2017 Na SME - Estratégia em andamento, a partir do financiamento do Programa de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Básica – 
PRAEB e adesões a Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como convênios com o Governo 
do Estado.

       SIM Em desenvolv.
C Á L C U L O

2018

A SME estabelece metas de expansão por meio do Programa de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Básica – PRAEB, com 
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como com convênios com o Governo do Estado e com 
recursos próprios. 
Ainda não foi formalizado o que dispõe o Artigo 7º da Lei nº 13.005/2014: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. Exceção 
feita ao Arranjo de Desenvolvimento da Educação - ADE constituído pelos municípios que compõem a Associação dos Municípios de 
GranFpolis, mas que não impactou esta estratégia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil da Universidade Federal de Santa Catarina – NDI/UFSC não tem nenhuma meta ou ação 
relacionada à expansão de vagas.

       SIM Em desenvolv.

(Total das idades / 5) X 4 = 
Pessoas com idades entre 0 e 

3 anos

2019 A SME estabelece metas de expansão por meio do Programa de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Básica – PRAEB, com 
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como com convênios com o Governo do Estado e com 
recursos próprios. 

       SIM Em desenvolv.

2020
Na SME,em 2020 houve construção de 5 unidades educativas para ampliação da oferta de vagas:
1 – NEIM Elisabete Nunes Anderle
2- NEIM Evandro de Sousa
3- NEIM José Rodrigues Willamil
4- NEIM Sol Nascente
5- NEIM Vó Terezinha 
                                                                

       SIM Em desenvolv.

Fonte de Pesquisa https://www.sge8105.com.br/halunoinscricaocreche.aspx
Obs.:

ESTRATÉGIA

1.2. Expandir a oferta de vagas na educação infantil municipal mediante a 
ampliação e reforma das unidades educativas e a construção de novas 
unidades públicas, em conformidade com os padrões de qualidade nacional 
e municipal, assegurando a acessibilidade, as especificidades geográficas e 
cultura local, espaços físicos externos arborizados que garantam o 
desenvolvimento integral das crianças.

Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,  foram identificados 
os seguintes projetos/atividades relacionados a esta estratégia:
1.005; 1092, 1093, 1095, 1287, 1.321; 1.627;1647, 1648, 1651, 
1652, 1653, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 
1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1673, 1675, 1677, 1678, 
1679, 1680, 1682, 1685, 1.784; 1785, 1786, 1787, 1789, 1790, 

1791, 1792, 1793, 1.794; 1798, 1799, 1800, 1801, 2.027; 2.038; 
2.057; 2.151; 2.368; 3021, 3123; 4.232; 4.460; 4.659; 4.661; 

4.696; 5.038; 5.709; 8.009; 8.010; 8.035;                            

   
         

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia em andamento em virtude das construções e ampliações, a partir do financiamento do Programa de expansão e 
Aperfeiçoamento da Educação Básica (PRAEB).        SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - Análise/Estudo pela Diretoria de Educação Infantil - DEI dos dados disponíveis no SIGEducação,  (Listas de Classificação), 
para localização das demandas nas diferentes Regiões e proposição/orientação junto aos Diretores  da estruturação dos Grupos de 
Atendimento.
- Elaboração da Portaria Nº240/2016 (Rematrícula, Matrícula, Transferência e Permuta) que Estrutura/Orienta o Processo de 
Distribuição da Oferta de Vagas da Educação Infantil da RMEF.

       SIM Em desenvolv.

2018
A Secretaria Municipal de Educação- SME, realiza a análise/estudo pela Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais - DIPED 
dos dados disponíveis no sistema “SIG Educação” (listas de classificação) para localização das demandas nas diferentes regiões e 
proposição/orientação juntos aos Diretores das Unidades Educativas na estruturação dos grupos de atendimento. A Portaria nº 
528/2017 (que regulamenta os processos de Rematrícula, Inscrição, Matrícula, Transferência e Permuta) estrutura e orienta o 
processo de distribuição da oferta de vagas da Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
No NDI, há necessidade de diversas reformas no espaço físico, que são solicitadas à UFSC e atendidas de acordo com a 
disponibilidade orçamentária. Considerando o atual orçamento não há previsão de ampliação.

       SIM

Em desenvolv.

2019

A Secretaria Municipal de Educação- SME, realiza a análise/estudo pela Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais - DIPED 
dos dados disponíveis no sistema “SIG Educação” (listas de classificação) para localização das demandas nas diferentes regiões e 
proposição/orientação juntos aos Diretores das Unidades Educativas na estruturação dos grupos de atendimento. A Portaria nº 
345/2018 (que regulamenta os processos de Rematrícula, Inscrição, Matrícula, Transferência e Permuta) estrutura e orienta o 
processo de distribuição da oferta de vagas da Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino. Quanto às construções de 
novas unidades da rede municipal de educação seguem os padrões de qualidade, garantindo acessibilidade universal e sempre em 
concordância com os critérios de projeto, respeitando o meio em que estão inseridos e garantido a ambientação externa para 
desenvolvimento integral. Em 2019, 18 unidades educacionais estavam em reforma ou sendo construídas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
No NDI, há necessidade de diversas reformas no espaço físico, que são solicitadas à UFSC e atendidas de acordo com a 
disponibilidade orçamentária. Considerando o atual orçamento não há previsão de ampliação.

       SIM Em desenvolv.

2020

A SME realiza análise/ Estudo pela Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais - DIPED dos dados disponíveis no sistema SIG 
educação (listas de classificação) para localização das demandas nas diferentes Regiões e proposição/orientação juntos aos 
Diretores das Unidades Educativas na estruturação dos grupos de atendimento.
Elaboração da  portaria nº 460/2019 que estabelece as diretrizes para rematrícula, insriçcão, matrícula, transferência e permuta das 
crianças na educação infantil da rede municipal de ensino de Florianópolis, bem como nas instituições parceiras, para o ano letivo de 
2020.                                                                                                                                                                                                                
Houve Reforma e revitalização em 12 unidades educativas da educação infantil. 
1 - NEIM Lausimar Maria Laus,
2 - NEIM Morro do Mocotó, 
3 - NEIM Almirante Lucas Alexandre Boteiux,
4 - NEIM Barreira do Janga,
5 - NEIM Joaquina Maria Peres,
6 - NEIM Mateus de Barros,
7 - NEIM Morro da Queimada,
8 - NEIM Nossa Senhora Aparecida, 
9 - NEIM Sueli Gadotti Rodrigues, 
10 - NEIM Stella Maris Corrêa Carneiro,
11 - NEIM Vila União, 
12 - NEIM Waldemar da Silva Filho.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O Núcleo de Desenvolmento Infantil - NDI - UFSC não tem como meta expandir vagas, mas a manutenção de 212 vagas.

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

1.3 Garantir as especificidades da Educação infantil na organização 
das redes escolares do Sistema de Ensino Municipal, conforme 
critérios estabelecidos nas Resoluções do Conselho Municipal de 
Educação, em permanente diálogo com os profissionais das unidades 
educativas da rede municipal de ensino. 

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram  identificados os 
seguintes projetos/atividades relacionados a esta 

estratégia: 2.060; 2.362;    Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Resolução 001/2009 e Documentos Orientadores da Educação Infantil.
Implementação do Currículo da Educação Infantil e formação permanente.        SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - Documento Orientador que Regula e Orienta o Processo de Funcionamento da Educação Infantil no Município de 
Florianópolis.

- Elaboração da Portaria Nº 240/2016 que estabelece as Diretrizes para Rematrícula, Matrícula, Transferência e Permuta na 
Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Florianópolis - RMEF.

       SIM Em desenvolv.

2018 Estratégia executada pela SME desde a implantação da Resolução nº 001/2009 e dos documentos orientadores da Educação Infantil.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
O NDI/UFSC publicou o volume I da Proposta Curricular em 2014 e o volume II está em elaboração.

       SIM Em desenvolv.

2019 Estratégia executada pela SME desde a implantação da Resolução nº 001/2009 e dos documentos orientadores da Educação Infantil.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
O NDI/UFSC publicou o volume I da Proposta Curricular em 2014 e o volume II está em elaboração.

       SIM Em desenvolv.

2020 A SME - Elaboração dos projetos de reforma e construção em parceria com representantes das unidades e conforme as legislações 
emanadas pelo CME. Assim como, incluímos a participação dos profissionais nos documentos orientadores, em especial no de 
avaliação de contexto que segue em processo de elaboração.

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.4 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração com a 
Secretaria de Saúde e de Assistência Social, levantamento da demanda 
por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de 
planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta. 

 Nas LOAs de 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes projetos/atividades relacionados a esta 

estratégia: 2.151 e 2.368.   Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Necessidade de estabelecer uma política intersetorial de proteção a infância.       NÃO       Em desenvolv.

2017 Na SME - Inserção dos Profissionais da Saúde na Formação dos Profissionais da Educação Infantil – Diretoria de Educação Infantil - 
DEI.         SIM Em desenvolv.

2018 A Secretaria Municipal de Educação – SME insere em suas formações da educação infantil os profissionais da saúde.         SIM Em desenvolv.

2019 A Secretaria Municipal de Educação promove inserção dos Profissionais da Saúde na formação dos Profissionais de Educação 
Infantil e levantamento de dados para a articulação com o PSE, Programa de Saúde Escolar, integrando as ações da Secretaria de 
Saúde, Assistência Social e Secretaria de Educação.   

        SIM Em desenvolv.

2020 A SME em virtude da pandemia, não realizamos o processo de inscrição das crianças para levantamento de demanda para o 
atendimento às crianças de até 3 anos e 11 meses, porém consideramos a demanda manifestada em 2019.         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.5 As matrículas e os cadastros das crianças de 0 a 3 anos serão 
realizados periodicamente e as crianças serão classificadas em lista de 
espera até o atendimento. Os critérios serão estabelecidos pela Secretaria 
Municipal da Educação.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Concluída 

2016 Na SME - Todas as crianças são inscritas e classificadas conforme portaria de matrículas.         SIM Concluida

2017
 Implantação do Sistema SigEducação  com acesso para todas  as Unidades da Educativas da  Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis- RMEF, que viabilizou   listas de Classificação com todas as crianças, cuja as famílias procuraram os Estabelecimentos 
Públicos da   Rede Municipal de Educação de Florianópolis-RMEF.
Definição dos critérios por meio de Portaria organizada pela Diretoria de Educação Infantil - DEI.

        SIM Concluida

2018
A Secretaria Municipal de Educação – SME, por meio do “Sistema SIG Educação” permite que todas as Unidades Educativas da 
Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis - RMEF, tenham acesso às informações, com lista de classificação das crianças 
cujas famílias procurarão os estabelecimentos públicos da RMEF. Definição dos critérios por meio de portaria organizada pela 
Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais (DIPED) e Diretoria de Educação Infantil (DEI).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
No NDI/UFSC o ingresso das crianças ocorre por meio de sorteio. Há lista de espera para todas as faixas etárias.

        SIM Concluida

2019 A SME elabora  portaria de matrícula anualmente, que define os critérios de classificação. Operacionalização do sistema 
SIGEducação para gerenciamento das matrículas e lista de espera.        SIM Concluida

2020
Na SME os prazos para matrículas e cadastros de crianças foram estabelecidos na portaria nº 460/2019, organizada pela Diretoria de 
Planejamento e Dados Educacionais (DIPED) e Diretoria de Educação Infantil (DEI). Para as unidades sem lista de espera, há 
possibilidade de realização de matrícula direta.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
No NDI -  Núcleo de Desenvolvimento  Infantil, o ingresso se dá por sorteio.

      SIM Concluida

Obs.: Na Secretaria Municipal de Educação - SME em 2020  havia 7.506 crianças matriculadas em creche.

https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3130-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-6-de-24-de-abril-de-2007#:~:text=Estabelece%20as%20orienta%C3%A7%C3%B5es%20e%20diretrizes,P%C3%BAblica%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Infantil%20%2D%20PROINF%C3%82NCIA
https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3130-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-6-de-24-de-abril-de-2007#:~:text=Estabelece%20as%20orienta%C3%A7%C3%B5es%20e%20diretrizes,P%C3%BAblica%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Infantil%20%2D%20PROINF%C3%82NCIA
https://www.sge8105.com.br/halunoinscricaocreche.aspx


ESTRATÉGIA
1.6. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do Plano, normas, 
procedimentos e prazos para a definição de mecanismos de consulta 
pública da demanda das famílias por creches.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 

seguintes projetos/atividades relacionados a esta 
estratégia: 2.151; 2.368;                                       

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia alcançada e Regulamentada pela Portaria de Matrícula 180/2015.      SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia alcançada e Regulamentada pela Portaria de Matrícula 180/2015.      SIM  Em desenvolv.

2018 A SME executa, em parte, este procedimento, contido na Portaria de Matrícula nº 180/2015. Com a implantação do Sistema SIG 
Educação, toda comunidade escolar pode acompanhar a classificação de seus respectivos(as) filhos(as).      SIM  Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação – SME, por meio do “Sistema SIG Educação” permite que todas as Unidades Educativas da 
Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis - RMEF, tenham acesso às informações, com lista de classificação das crianças 
cujas famílias procurarão os estabelecimentos públicos da RMEF. Definição dos critérios por meio de portaria organizada pela 
Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais (DIPED) e Diretoria de Educação Infantil (DEI).

    SIM  Em desenvolv.

2020 A SME executa a estratégia  e regulamenta pela portaria 180/2015. https://www.sge8105.com.br/halunoinscricaocreche.aspx . A demanda 
é mensurada por meio das inscrições realizadas anualmente.    SIM  Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.7 Articular a oferta de matrículas gratuitas com as Instituições privadas 
sem fins econômicos, conveniadas com a Secretaria de Educação, e que 
atendam os indicadores de qualidade e as orientações da supervisão. 

   Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes projetos/atividades relacionados a esta 

estratégia: 2.928; 4.227;                                                                      
Executou 

estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme planos de trabalho com as instituições conveniadas.       sim Em desenvolv.

2017 Na SME - Celebração de 13 Convênios  com as Instituições Conveniadas realizada pela Gerência de Atividades complementares da 
Educação Infantil, gerando aproximadamente 1.752  vagas na Educação Infantil.       sim Em desenvolv.

2018 Estratégia de execução continua, com o estabelecimento de convênios realizados pela Gerência de Atividades Complementares da 
Educação Infantil da SME, oferecendo aproximadamente 1.733 vagas no ano de 2018. 

      sim Em desenvolv.

2019 Estratégia de execução continua, com o estabelecimento de convênios realizados pela Gerência de Atividades Complementares da 
Educação Infantil da SME, oferecendo aproximadamente 1.733 vagas no ano de 2018 e 2.082 vagas em 2019, um incremento de 
20,14%.

      sim Em desenvolv.

2020 A SME realiza parceria por meio de termo de colaboração com 13  instituições privadas sem fins econômicos. Ofertou 1.811 vagas 
em 2020.       sim Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.8 Garantir a matrícula de toda a população, interessada na escola pública, 
de 04 (quatro) a 17(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme portaria de matrícula 180/2015, considerando a obrigatoriedade da pré-escola, todas as 
crianças de 4 a 6 anos tem matrícula garantida.        SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria de Matrícula 122/2016, considerando a Obrigatoriedade da Pré-Escola, todas as 
crianças de 4 á 6 anos tem matrícula garantida.

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem vagas reservadas para garantir o Acesso das crianças com Deficiência, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação.
(NDI-UFSC)

       SIM Em desenvolv.

2018
Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria de Matrícula nº 122/2016. Considerando a obrigatoriedade da pré-escola, todas as 
crianças de 4 a 5 anos de idade têm matrícula garantida.  A promoção da equidade e do acesso às crianças de 4 a 5 anos de idade 
na Educação Básica vem acontecendo desde 2015 em todas as portarias de matrícula.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem vagas reservadas para garantir o acesso das crianças com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

       SIM Em desenvolv.

2019
Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria de Matrícula nº 122/2016. Considerando a obrigatoriedade da pré-escola, todas as 
crianças de 4 a 5 anos de idade têm matrícula garantida.  A promoção da equidade e do acesso às crianças de 4 a 5 anos de idade 
na Educação Básica vem acontecendo desde 2015 em todas as portarias de matrícula.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem vagas reservadas para garantir o acesso das crianças com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

       SIM Em desenvolv.

2020 A SME executa a estratégia  conforme Portaria 122/2016. Considerando a obrigatoriedade da pré escola, todas as crianças de 4 e 5 
anos tem matrícula garantida na Educação Infantil.É assegurada a matrícula de todos os estudantes com deficiência, em idade 
obrigatória na rede municipal.

       SIM Em desenvolv.

Obs.: Na SME no ano 2020 tinham 7.441 crianças matriculadas na pré-escola, atendemos 100% da demanda.

ESTRATÉGIA

1.9 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 
permanência e frequência das crianças da educação infantil, em especial 
dos beneficiários de programas de transferência de renda, como bolsa 
família, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância e adolescência, identificando 
as causas de absenteísmo.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o seguinte 
projeto/atividade relacionado a esta estratégia: 2.151.                                                     

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2017
Na SME - Portaria Nº 240/2016 de Rematrícula, Inscrição, Matrícula , Transferência e Permuta  que no Art.8, §8º, I, que Orienta a 
Inscrição no Programa de Combate a Evasão Escolar – APOIA -(Aviso por Infrequência do Aluno), das crianças infrequentes na Pré-
Escola.
- Oferta pelo Ministério Público de Santa Catarina - MPSC de Curso sobre o Programa de Combate Evasão Escolar - APOIA para os 
profissionais da Rede Municipal de Educação de Florianópolis - RMEF.

       SIM Em desenvolv.

2019
A SME, pela Portaria nº 345/2018 (que regulamenta os processos de Rematrícula, Inscrição, Matrícula, Transferência e Permuta), no 
parágrafo 9º, do artigo Art. 16, orienta a inscrição das crianças infrequentes da pré-escola no Programa de Combate à Evasão Escolar 
APOIA. - Designação de profissionais para composição da Equipe de Monitoramento de Vagas da Educação Infantil, buscando 
acompanhar - Orientação/formação aos profissionais das UE´s.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
O NDI, através do serviço social, acompanha mensalmente a frequência das crianças e faz parte do programa APOIA. O NDI possui 
um sistema eletrônico próprio que gera as fichas de frequência.

       SIM Em desenvolv.

2020
A SME assegura na portaria nº 460/2019 . Em seu Art. 16º , § 9°, indica que conforme os Termos de Adesão 127/2016 e de 
Cooperação 024/2016 do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC),  entre a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e 
os Conselhos Tutelares, os casos de infrequência deverão ser registrados no APOIA. Em seu Art. 7º, § 6°, garante a prioridade no 
acesso a vaga à criança cuja mãe se enquadra na Lei nº 10252/17, criança abrigada e criança cujos pais e/ou responsável legal 
sejam beneficiados pelo Programa Bolsa Família. É firmadoAções intersetoriais desenvolvidas por meio do programa APOIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
O NDI possui um sistema informatizado no qual são emitidas e acompanhadas as frequências. Há uma assistente social lotada na 
escola que tem ampliado o cadastro sócio-econômico das famílias e realiza todos os encaminhamentos necessários nesse sentido.

       SIM Em desenvolv.

ESTRATÉGIA

1.10 Promover em parceria com órgãos públicos municipais e estaduais de 
assistência social, saúde e proteção à infância e adolescência, para a busca 
ativa de crianças da educação infantil que se encontram fora da escola, 
preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 
(três) anos, monitorando as ausências por meio de gerenciamento de dados 
eletrônicos. 

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia iniciada
Programa APOIA (Programa de Combate à Evasão Escolar).        SIM Em desenvolv.

2018 Na SME - Previsão na Portaria Nº 240/2016 de Rematrícula, Inscrição, Matrícula, Transferência e Permuta que no Art.8, §8º, I, que 
Orienta a inscrição no Programa de Combate Evasão Escolar – APOIA (Aviso por Infrequência do Aluno), das crianças infreqüentes 
na Pré-Escola, pauta-se na parceria entre o  Ministério Público de Santa Catarina - MPSC e os Conselhos Tutelares.

       SIM Em desenvolv.

2019 Na SME - Estratégia em parte vem sendo executada na medida em que foi estabelecida na rede pública municipal de ensino 
mecanismos de combate à evasão escolar de crianças de 4 a 5 anos de idade – APOIA.        SIM Em desenvolv.

2020
Na SME - Estratégia em parte vem sendo executada na medida em que foi estabelecida na rede pública municipal de ensino 
mecanismos de combate à evasão escolar de crianças de 4 a 5 anos de idade – APOIA. Deve-se manter a estratégia e criar 
mecanismo para realizar a busca de crianças de 4 a 5 anos de idade que ainda não se matricularam e, realizar o levantamento da 
demanda por creche, compatibilizando-se com as estratégias 1.9 e 1.4. 

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.11 Ampliar, gradativamente, nas Unidades de educação infantil, o atendimento 
em tempo integral, para as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme 
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil.

Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foi 
identificado o seguinte projeto/atividade relacionado a 

esta estratégia: 2.174. 

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme portaria de matrícula e ampliação da Rede com inauguração da Creche Maria Terezinha e 
salas itinerantes.        SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Assegurado na Portaria Nº 240/2016 de Rematrícula, Inscrição, Matrícula, Transferência e Permuta o Percentual de 2/3 das 
Inscrições das novas vagas em Creche em Turno Integral.        SIM Em desenvolv.

2018
A SME vem executando esta estratégia e, com a Portaria Nº 240/2016 estabeleceu que 2/3 das inscrições das novas vagas em 
Creche serão em Turno Integral. A Portaria nº 528/2017 regulamenta os processos de rematrícula, inscrição, matrícula, transferência 
e permuta. Em 2017 na rede pública municipal de ensino foram registradas 6.257 matrículas na creche e no ano de 2018 foram 
registradas 6.961. Um incremento de 704 vagas, ou seja, 11,25% superior em relação ao ano de 2017 (INEP/MEC). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
O NDI não há a intenção de ampliação o atendimento para turno integral.

       SIM Em desenvolv.

2019
Assegurado pela SME pela Portaria nº 345/2018 (que regulamenta os processos de Rematrícula, Inscrição, Matrícula, Transferência e 
Permuta). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O NDI não há a intenção de ampliação o atendimento para turno integral.

       SIM Em desenvolv.

2020
Na SME é assegurado na portaria nº 460/2019 que estabelece as diretrizes para rematrícula, inscrição, matrícula, transferência e 
permuta das crianças na educação infantil da rede municipal de ensino de Florianópolis, bem como nas instituições parceiras, para o 
ano letivo de 2020. Na abertura de novas vagas, 50% destas, são destinadas ao atendimento integral. Conforme o atendimento da 
demanda, as vagas parciais podem ser ampliadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
NDI Por se caracterizar como um Colégio de Aplicação, a proposta pedagógica do NDI não possui intenção pela ampliação do horário 
de atendimento de parcial para integral.

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.12  Ampliar os recursos humanos especializados, objetivando a expansão 
e à melhoria do atendimento nas Unidades Educativas, a fim de fomentar a 
eficiência da qualidade no atendimento à infância. 

Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes projetos/atividades 

relacionados a esta estratégia:   
2.013; 2.027; 2.040; 2.165; 2.166; 2.167; 2.168; 2.422; 

2.455; 4.460; 4.696; 6.947;                                        
                                                                                    

 

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - De acordo com informações do DAE (Diretoria de Administração Escolar) houve contratação de novos servidores. 
(professor educação infantil professor auxiliar de educação infantil, professor de educação física, supervisores e auxiliares de sala).        SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - De acordo com informações da Diretoria de Gestão Escolar – DGE houve contratação de novos servidores. (Professor de 
Educação Infantil, Professor Auxiliar de Educação Infantil, Professor de Educação Física, Supervisores e Auxiliares de Sala).

No NDI - Abertura de Concurso Público para áreas de Educação Física e Artes/Artes Visuais
(NDI/UFSC)

       SIM Em desenvolv.

2018
Na SME - A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis efetivou em 2018, 204 profissionais: 152 do magistério e 54 do quadro civil. 
Admissão de profissionais substitutos para todas as áreas do magistério e para o cargo de auxiliar de sala, no eventual afastamento 
do titular efetivo, garantindo a manutenção do atendimento de qualidade.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
O NDI conta com uma limitação numérica de contratação de professores, o “Banco de Equivalente”, que impede a ampliação dos 
recursos humanos. Em 2018 foram concedidas duas novas vagas, ocupadas por um professor de educação física e uma professora 
de artes visuais.

       SIM Em desenvolv.

2019
A SME efetivou no período considerado neste relatório, 268 profissionais: 212 do magistério e 56 do quadro civil. Admitiu profissionais 
substitutos para todas as áreas do magistério e para o cargo de auxiliar de sala, no eventual afastamento do titular efetivo, garantindo 
a manutenção do atendimento de qualidade.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
O NDI conta com uma limitação numérica de contratação de professores, o “Banco de Equivalente”, que impede a ampliação dos 
recursos humanos. Em 2018 foram concedidas duas novas vagas, ocupadas por um professor de educação física e uma professora 
de artes visuais.

       SIM Em desenvolv.

2020
Na SME - Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: Admissão de 71 profissionais efetivos, sendo:
- 43 do magistério e 28 do quadro civil.
- Admissão de profissionais substitutos para todas as áreas do magistério e para o cargo de auxiliar de sala, no eventual afastamento 
do titular efetivo, garantindo a manutenção do atendimento de qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
No NDI embora tenha uma equipe docente e técnica bastante qualificada e diversificada, ainda faltam profissionais para atender aos 
direitos das crianças público alvo da Educação Especial. Nesse sentido, encaminhamos um ofício em 2019 à reitoria solicitando a 
contratação de mais profissionais com essa finalidade, no entanto devido às restrições orçamentárias às universidades federais, as 
solicitações não foram atendidas. 

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 1.13 Ampliar a aquisição de materiais didático-pedagógicos, equipamentos e 
mobiliários adequados, a fim de garantir a qualidade da educação infantil. 

Nas 
Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram 

identificados os seguintes projetos/atividades 
relacionados a esta estratégia:  

2.027; 2.057; 2.174; 2.291; 2.337; 2.367; 4.460; 4.653; 
4.661; 8.009; 8.010; 8.035;   

                                                                                                                                           

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Compra de materiais pedagógicos.        SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - Realização de levantamento pela Diretoria de Educação Infantil - DEI com sugestões de Materiais Didático-Pedagógicos, 
Equipamentos e Mobiliários. Realização de pesquisa da Diretoria de Educação Infantil – DEI junto a Fundação Carlos Chagas, com o 
propósito de avaliar e monitorar as demandas vinculadas aos materiais Didático-Pedagógicos, Equipamentos, Mobiliários e 
Reorganizações Arquitetônicas com o propósito de assegurar a qualidade do Atendimento na Educação Infantil.

No NDI - Compra de materiais Didático-Pedagógicos através de Licitação Pública.
(NDI/UFSC)

       SIM Em desenvolv.

2018
A SME realizou, por meio da Diretoria de Educação Infantil – DEI levantamento com sugestões de materiais didático-pedagógicos, 
equipamentos e mobiliários, bem como a pesquisa junto a Fundação Carlos Chagas, com o propósito de avaliar e monitorar as 
demandas vinculadas aos materiais didático-pedagógicos, equipamentos, mobiliários e reorganizações arquitetônicas com o propósito 
de assegurar a qualidade do atendimento na Educação Infantil. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
No NDI a aquisição de materiais didático-pedagógicos ocorre por meio de licitação pública.

       SIM Em desenvolv.

2019
A SME realizou, por meio da Diretoria de Educação Infantil – DEI levantamento com sugestões de materiais didático-pedagógicos, 
equipamentos e mobiliários, bem como a pesquisa junto a Fundação Carlos Chagas, com o propósito de avaliar e monitorar as 
demandas vinculadas aos materiais didático-pedagógicos, equipamentos, mobiliários e reorganizações arquitetônicas com o propósito 
de assegurar a qualidade do atendimento na Educação Infantil, além de compras de equipamentos e brinquedos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
No NDI a aquisição de materiais didático-pedagógicos ocorre por meio de licitação pública.

       SIM Em desenvolv.



2020
A SME realizou aquisição de brinquedos e materiais didáticos para todas as unidades educativas. Produção de mobiliário sob medida 
para diversas unidades.                                                                                                                                                                                                                                          
No NDI - anualmente são adquiridos por meio de licitações materiais pedagógicos, livros e brinquedos diversos. No entanto, devido às 
restrições orçamentárias não temos conseguido adquirir materiais permanentes, o que dificulta a adequação do mobiliário e demais 
equipamentos.

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.14  Promover políticas intersetoriais para a infância, por meio de ações de 
prevenção, promoção, atenção à saúde, à assistência, à cultura, ao lazer e à 
justiça, através da articulação entre os órgãos responsáveis, viabilizando 
uma Educação infantil Pública de qualidade socialmente referenciada. 

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada por meio do PSE e Conselho Municipal Direito da Criança e do adolescente.
Necessidade de estabelecer uma política intersetorial de proteção e atenção a infância.        SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - Proposição pela Diretoria de Educação Infantil - DEI do curso: “Ações de Cuidado na Educação Infantil: Diálogos entre 
Saúde e Educação”, com a parceria de Saúde (Enfermeira, Ortodentista, Nutricionista, Bombeiro e Pedagogos na Condução do 
Processo Formativo Destinado aos Profissionais da Educação Infantil).

No NDI/UFSC - Desenvolvimento de Projetos de Extensão com Setores da Saúde, e Centro de Desportos da Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC, Articulação com Serviço de Atendimento a Psicologia, aproximação com o Conselho Tutelar e Ministério 
Público - MPSC.

       SIM Em desenvolv.

2018
A Secretaria Municipal de Educação - SME continuamente oferta curso de formação sobre ações de cuidado com bebês e crianças 
pequenas na educação infantil, em parceria com áreas da saúde: nutrição, enfermagem, odontologia, e com o corpo de bombeiros; 
diálogo com profissionais da saúde para informações e incentivo da continuidade do aleitamento materno, nas instituições de 
educação infantil e; formação de primeiros socorros aos profissionais da educação infantil da rede.
O NDI/UFSC desenvolve projetos de extensão com setores da Saúde, e Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC, articulação com Serviço de Atendimento a Psicologia, aproximação com o Conselho Tutelar e Ministério Público - 
MPSC.

       SIM Em desenvolv.

2019

A Secretaria Municipal de Educação - SME continuamente oferta curso de formação sobre ações de cuidado com bebês e crianças 
pequenas na educação infantil, em parceria com áreas da saúde: nutrição, enfermagem, odontologia, e com o corpo de bombeiros; 
diálogo com profissionais da saúde para informações e incentivo da continuidade do aleitamento materno, nas instituições de 
educação infantil e; formação de primeiros socorros aos profissionais da educação infantil da rede. Parcerias com a Secretaria de 
Saúde/Assistência Social/ Instituição de Educação Superior
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
O NDI/UFSC desenvolve projetos de extensão com setores da Saúde, e Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC, articulação com Serviço de Atendimento a Psicologia, aproximação com o Conselho Tutelar e Ministério Público - 
MPSC.

       SIM Em desenvolv.

2020
A SME continuamente oferta do curso de formação sobre ações de cuidado com bebês e crianças pequenas na educação infantil, em 
parceria com áreas da saúde: nutrição, enfermagem, odontologia, e com o corpo de bombeiros.
- Diálogo com profissionais da saúde para informações e incentivo da continuidade do aleitamento materno, nas instituições de 
educação infantil;
-  Formação de primeiros socorros aos profissionais da educação infantil da rede.                                                                                                                                                                                                                                              
O NDI possui uma equipe técnico que possui enfermeiras, psicóloga, assistente social, nutricionistas que realiza essas ações, bem 
como contribuem na articulação com outros órgãos.

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

1.15 Deverão as Instituições de educação infantil elaborar suas propostas 
pedagógicas com o objetivo de garantir à criança acesso a processos de 
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, 
à confiança, à diversidade cultural e étnico-racial, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020 foram identificados os 
seguintes projetos/atividades relacionados a esta 

estratégia: 2.296; 2.366; 4.227; 4.653.   Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia alcançada conforme previsto nos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades no texto Orientador da 
elaboração do PPP (Projeto Político Pedagógico) e na resolução 003/2009 do Conselho Municipal de Educação.        SIM Em desenvolv.

2017

Na SME - Supervisão, Acompanhamento e Orientação pelas Assessoras Pedagógicas dos Projetos Políticos Pedagógicos – PPPs 
das Unidades Educativas da Educação Infantil;
- Divulgação pela Diretoria de Educação Infantil - DEI de Documentos que Definem e Orientam a Elaboração do Projeto Político 
Pedagógico. (Resolução do CME Nº 001/2017, Orientações para o PPP);
- Acompanhamento da Implementação do Currículo da Educação Infantil nas Unidades da Educação, por meio de Assessoramento e 
Formação in loco, com vistas a assegurar a Qualidade do Atendimento.
- Oferta pela Diretoria de Educação Infantil -DEI de Formação Continuada centralizada aos diferentes Segmentos de Profissionais que 
atuam na Educação Infantil, com o propósito de orientar práticas que assegurem os direitos fundamentais das  crianças.

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem sua Proposta Curricular, Documento este elaborado pelo coletivo de professores em 
2014. O Documento está disponível para toda a comunidade no Endereço Eletrônico do NDI (www.ndi.ufsc.br)
(NDI/UFSC)

       SIM Em desenvolv.

2018
A Secretaria Municipal de Educação - SME oferta formação continuada para os profissionais da rede, pautadas nos documentos da 
rede que reiteram os direitos da crianças e subsidiam  a elaboração dos PPPs nas U.Es. Assessoramento ao longo do ano às 
diretoras e supervisoras das unidades de Educação Infantil da rede e conveniada, para elaboração e acompanhamento  da efetivação 
dos PPPs, sob a perspectiva dos direitos das crianças.
O NDI tem sua Proposta Curricular, documento este elaborado pelo coletivo de professores em 2014. O Documento está disponível 
para toda a comunidade no Endereço Eletrônico do NDI (www.ndi.ufsc.br)

       SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação - SME oferta formação continuada para os profissionais da rede, pautadas nos documentos da 
rede que reiteram os direitos das crianças e subsidiam a elaboração dos PPPs nas U.Es. Assessoramento ao longo do ano às 
diretoras e supervisoras das unidades de Educação Infantil da rede e conveniada, para elaboração e acompanhamento da efetivação 
dos PPPs, sob a perspectiva dos direitos das crianças.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
O NDI tem sua Proposta Curricular, documento este elaborado pelo coletivo de professores em 2014. O Documento está disponível 
para toda a comunidade no Endereço Eletrônico do NDI (www.ndi.ufsc.br)

       SIM Em desenvolv.

2020
A SME oferta de formação continuada para os profissionais da rede, pautadas  nos documentos da rede que reiteram os direitos da 
crianças e subsidiam  a elaboração dos PPPs na U.E. -Assessoramento ao longo do ano às diretoras e supervisoras das unidades de 
Educação Infantil da rede e conveniada, para elaboração e acompanhamento  da efetivação dos PPPs, sob a perspectiva dos direitos 
das crianças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
O NDI publicou sua proposta curricular, contemplando estes e outros aspectos, em 2014.

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

1.16 Favorecer a articulação da Educação infantil com o Ensino 
fundamental, de modo a garantir a continuidade no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as 
especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão 
trabalhados no Ensino fundamental. 

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada com a publicação das Diretrizes Municipais da Educação Básica, assim como formação continuada 
conforme caderno de formação.        SIM Em desenvolv.

2017

  Na SME -  Oferta pela Diretoria de Educação Infantil - DEI do curso: “Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 
Transição em Debate”, destinado aos professores de Pré-Escola e os que Atuam no Primeiro Ano do Ensino Fundamental.
- Acompanhamento da Implementação das Diretrizes Municipais da Educação Básica nas Unidades da Educação Infantil, por meio de 
Assessoramento.

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem buscado estabelecer a Articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental, 
através de visitas, atividades conjuntas com as escolas e também promovido palestras com as famílias e professores sobre o tema, 
convidando pais, professores e crianças para compartilharem suas experiências.
(NDI/UFSC)

       SIM Em desenvolv.

2018
A Secretaria Municipal de Educação - SME inclui a temática da transição na formação continuada e permanente, com cursos que 
envolvem a participação das profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Acompanhamento das ações formativas, com 
a perspectiva de elaborar orientações para os processos de transição e inserção das crianças no Ensino Fundamental.  Criação do 
Núcleo dos Anos Iniciais - NAI e as ações articuladas na formação.
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem buscado estabelecer a Articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental, 
através de visitas, atividades conjuntas com as escolas e também promovido palestras com as famílias e professores sobre o tema, 
convidando pais, professores e crianças para compartilharem suas experiências.

       SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação - SME inclui a temática da transição na formação continuada e permanente, com cursos que 
envolvem a participação das profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Acompanhamento das ações formativas, com 
a perspectiva de elaborar orientações para os processos de transição e inserção das crianças no Ensino Fundamental.  Criação do 
Núcleo dos Anos Iniciais - NAI e as ações articuladas na formação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem buscado estabelecer a Articulação da Educação Infantil com o Ensino Fundamental, 
através de visitas, atividades conjuntas com as escolas e também promovido palestras com as famílias e professores sobre o tema, 
convidando pais, professores e crianças para compartilharem suas experiências.

       SIM Em desenvolv.

2020
A SME  inclui  a temática da transição na formação continuada e permanente, com cursos que envolvem a participação das 
profissionais da  Educação Infantil e Ensino Fundamental.
- Acompanhamento das ações formativas, com a perspectiva de elaborar orientações para os processos de transição e inserção das 
crianças no Ensino Fundamental. - Criação do NAI e as ações articuladas na formação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
No NDI ,os projetos e práticas pedagógicas preveem esta articulação.

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

1.17 Implantar, até o segundo ano de vigência deste Plano, a avaliação da 
Educação infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em 
parâmetros nacionais e municipais de qualidade, a fim de aferir a 
infraestrutura, quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, além de outros indicadores relevantes, garantindo os direitos 
já conquistados pelos trabalhadores.

     
 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 

seguintes projetos/atividades relacionados a esta 
estratégia: 2.151; 2.173; 2.367 e 2.455.                                                                                                                                                                                                             

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia em andamento com a elaboração do Sistema de Monitoramento da educação Infantil.        SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia em andamento com a Elaboração do Sistema de Monitoramento da Educação Infantil – DEI.        SIM Em desenvolv.

2018
A Secretaria Municipal de Educação - SME realiza cursos de estudo e aprofundamento sobre avaliação da Educação Infantil com 
representantes (diretores, supervisores, professores) das unidades educativas da rede; realizou o I Seminário sobre Avaliação da e na 
Educação infantil, com a participação de consultores, como Maria Malta Campos, Catarina Moro e Ângela Coutinho, e socialização 
das estratégias de avaliação institucional elaboradas pelas unidades da rede. Elaboração do Instrumento da Avaliação de Contexto, 
por um grupo de profissionais representantes da rede (diretores, supervisores e professores), a partir de uma abordagem dialógica e 
de contexto. Elaboração de um sistema de monitoramento para Educação Infantil, com a Fundação Carlos Chagas.
No NDI em 2018 não foi realizada avaliação institucional.

       SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação - SME realiza cursos de estudo e aprofundamento sobre avaliação da Educação Infantil com 
representantes (diretores, supervisores, professores) das unidades educativas da rede; realizou o I Seminário sobre Avaliação da e na 
Educação infantil, com a participação de consultores, como Maria Malta Campos, Catarina Moro e Ângela Coutinho, e socialização 
das estratégias de avaliação institucional elaboradas pelas unidades da rede. Elaboração do Instrumento da Avaliação de Contexto, 
por um grupo de profissionais representantes da rede (diretores, supervisores e professores), a partir de uma abordagem dialógica e 
de contexto. Elaboração de um sistema de monitoramento para Educação Infantil, com a Fundação Carlos Chagas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
No NDI em 2018 não foi realizada avaliação institucional.

       SIM Em desenvolv.

2020
 SME - Continuidade da elaboração do Instrumento da Avaliação de Contexto, por um grupo de profissionais representantes da rede 
(diretores, supervisores e professores), a partir de uma abordagem dialógica e de contexto.
-Elaboração de um sistema de monitoramento para Educação Infantil, com a Fundação Carlos Chagas.                                                                                                                                                                              
O NDI possui instrumento de avaliação institucional envolvendo servidores e famílias com instrumento inspirado nos Indicadores da 
Qualidade na Educação Infantil (2009). Os resultados da última avaliação estão disponíveis no nosso site.

       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.18 Assegurar que a avaliação seja realizada mediante acompanhamento e 
registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme portaria 009/2016 que prevê a avaliação semestral das crianças na educação Infantil.        SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - Acompanhamento da Implementação do Currículo da Educação Infantil nas Unidades da Educação Infantil, por meio de 
Assessoramento e Formação in loco, com Ênfase nas Práticas de Documentação Pedagógica (Planejamento, Observação, Registro e 
Avaliação) para subsidiar práticas que assegurem o Desenvolvimento Integral das Crianças.

No NDI/UFSC - A Avaliação realizada no Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem como fundamento a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDBN/96 e as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil.

       SIM Em desenvolv.

2018
Esta estratégia é executada pela SME e está regulamentada pela Portaria nº 009/2016 que prevê a avaliação semestral das crianças 
na educação Infantil. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
O NDI/UFSC realiza a avaliação com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN e nas Diretrizes 
Curriculares para a Educação Infantil.

       SIM Em desenvolv.

2019
Esta estratégia é executada pela SME como processo contínuo e está regulamentada pela Portaria nº 009/2016 que prevê a 
avaliação semestral das crianças na educação Infantil. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O NDI/UFSC realiza a avaliação com fundamento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN e nas Diretrizes 
Curriculares para a Educação Infantil.

       SIM Em desenvolv.

2020
Na SME a  portaria de organização e funcionamento que é publicada anualmente, prevê a elaboração de avaliação individual do 
desenvolvimento de cada criança a ser socializada com as famílias a cada semestre.                                                                                                                                                                                                             
No NDI a avaliação ocorre de maneira processual e contínua, mas de forma mais documentada são realizados a cada ano dois 
pareceres descritivos (um ao final de cada semestre) em relação ao processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 
Esses pareceres são entregues às famílias, arquivados no sistema e são realizadas reuniões individuais com cada família para 
dialogar sobre o documento.

       SIM Em desenvolv.

Obs.: Na SME, de acordo com as diretrizes, estratégia já concluída, conforme portarias publicadas anualmente.

ESTRATÉGIA 1.19 Promover a formação continuada dos profissionais que atuam na 
Educação infantil. 

  Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes projetos/atividades 

relacionados a esta estratégia: 2.173; 2.179; 2.367;                                                                                                                                                                                                    Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme Caderno de Formação DEI – 2016.        SIM Em desenvolv.

2017

Na SME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-Oferta pela Diretoria de Educação Infantil - DEI de Formação Continuada Centralizada, com mais de 34 grupos de formação, 
atendendo aos diferentes segmentos de profissionais que atuam na Educação Infantil, com o propósito de Orientar Práticas que 
Assegurem os Direitos Fundamentais das  Crianças;
- Criação do Núcleo de Formadores da Educação Infantil, composta por Professores, Mestres e Doutores da própria Rede, com o 
objetivo de Propor e Realizar Formação para os Profissionais da Educação Infantil.

O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem incentivado e fomentado a participação dos professores em Eventos Científicos, além 
de possibilitar o afastamento integral, para a formação em Mestrado, Doutorado e Pós Doutoramento, com a deliberação do 
Colegiado do Núcleo.
(NDI/UFSC)

       SIM Em desenvolv.

2018
A Secretaria Municipal de Educação - SME em 2018 ofertou 82 cursos na modalidade presencial, com temáticas de base, de 
aprofundamento e de ampliação de repertórios aos profissionais da Educação Infantil. Auxiliares de Sala foram contemplados com a 
formação em serviço. Foram ofertadas 4.284 vagas, com o total de 2.060 horas de formação. 
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem incentivado e fomentado a participação dos professores em eventos científicos, além 
de possibilitar o afastamento integral, para a formação em Mestrado, Doutorado e Pós-Doutoramento, com a deliberação do 
Colegiado do Núcleo. Além disso, há momentos previstos em calendário para formação continuada promovida por profissionais do 
NDI ou de outros departamentos da UFSC.

       SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação – SME, no período considerado neste relatório, ofertou 82 cursos na modalidade presencial, com 
temáticas de base, de aprofundamento e de ampliação de repertórios aos profissionais da Educação Infantil. Auxiliares de Sala foram 
contemplados com a formação em serviço. Foram ofertadas 4.284 vagas, com o total de 2.060 horas de formação. 
O Núcleo de Desenvolvimento Infantil - NDI tem incentivado e fomentado a participação dos professores em eventos científicos, além 
de possibilitar o afastamento integral, para a formação em Mestrado, Doutorado e Pós-Doutoramento, com a deliberação do 
Colegiado do Núcleo. Além disso, há momentos previstos em calendário para formação continuada promovida por profissionais do 
NDI ou de outros departamentos da UFSC.

       SIM Em desenvolv.

2020 Na SME o  Núcleo de Formação, Pesquisa e Assessoramento é responsável pelo planejamento e execução da formação continuada 
aos profissionais da educação infantil. O programa de formação assegurou vagas em quantidade suficiente para abarcar todos os 
profissionais que atuam na educação infantil.

       SIM Em desenvolv.

Obs.: Na SME - Já garantida - estratégia em desenvolvimento permanente



ESTRATÉGIA
1.20 Manter sistema de autorização e supervisão da Educação infantil 
pública e privada, na Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o 
Conselho Municipal de Educação.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada por meio das ações da GEAC (Gerência de Atividades Complementares)        SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Realização de Diligências Nº de visitas in loco das Assessoras que supervisionam as Instituições Privadas de Educação 
Infantil;
- Finalização de Nº de Processos de Autorização e Funcionamento, pelas Assessoras da Diretoria de Educação Infantil - DEI.

       SIM Em desenvolv.

2018 Na SME - Estratégia em execução com a realização de diligências com visitas in loco pelo assessoramento da Diretoria de Educação 
Infantil - DEI da SME que supervisiona as instituições privadas de Educação Infantil, bem como a análise dos processos de 
autorização e funcionamento realizadas pelo CME. 

       SIM Em desenvolv.

2019 Na SME - Estratégia em execução com a realização de diligências com visitas in loco pelo assessoramento da Diretoria de Educação 
Infantil - DEI da SME que supervisiona as instituições privadas de Educação Infantil, bem como a análise dos processos de 
autorização e funcionamento realizadas pelo CME. 

       SIM Em desenvolv.

2020  A SME encaminha os  processos de autorização e funcionamento ao CME para abertura de novas instituições. Em virtude da 
pandemia não foi possível realizar a supervisão anual in loco em 2020.        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
1.21 Elaborar os parâmetros de qualidade para a Educação do município, 
em até dois anos após a aprovação deste Plano, em permanente diálogo e 
de acordo com a comunidade educativa.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 A SME - Considerando a construção do sistema de monitoramento da Educação Infantil iniciada em 2016.        SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Implementação do Sistema de Monitoramento FCC e estudo para posterior Elaboração da Avaliação Institucional.        SIM Em desenvolv.

2018 A SME está implementando o sistema de monitoramento em parceria com a Fundação Carlos Chagas e estudo para posterior 
elaboração da avaliação institucional.        SIM Em desenvolv.

2019 A SME executa a estratégia com a Elaboração de indicadores de qualidade, a partir da elaboração do instrumento de avaliação de 
contexto. Está implementando o sistema de monitoramento em parceria com a Fundação Carlos Chagas e estudo para posterior 
elaboração da avaliação institucional.

       SIM Em desenvolv.

2020 A SME da Continuidade na elaboração do Instrumento da Avaliação de Contexto, por um grupo de profissionais representantes da 
rede (diretores, supervisores e professores), a partir de uma abordagem dialógica e de contexto.        SIM Em desenvolv.

Obs.:



INDICADOR 1A
Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9.513 9.781 10.251 10.427 10.647 11.107 11.380

INDICADOR 1B
Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10.915 11.163 11.055 10.972 11.452 11.827 11.314

Total das idades de 0 a 4 anos (DATA SUS)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
25.071 25.624 26.217 26.692 27.206 27.583 27.781

Total das idades de 5 a 9 anos (DATA SUS)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
25.252 25.423 25.435 25.689 26.009 26.393 26.938











Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação 
dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 1A

Meta 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade 
e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.

Indicador 1A Nacional Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar)

Conceitos e definições
Percentual de crianças de 4 e 5 anos que estão matriculadas no município em qualquer etapa de ensino. Mede o grau de 
atendimento municipal escolar na faixa etária.

Mede o grau de atendimento municipal escolar na faixa etária.

Fórmula de cálculo

(Número de pessoas de 4 e 5 anos matriculadas / Número total de pessoas de 4 e 5 anos) X 100

O Data SUS apresenta dados de pessoas com idades de 0 a 4 anos e de 5 a 9  anos
        
C Á L C U L O        
(Total das idades / 10) X 2 = Pessoas com idades entre 4 e 5 anos        

Unidade de medida % de Pessoas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

Variáveis Fontes Instituições
População total de 4 e 5 anos de 

idade 
Projeção Populacional 

do Município 
Fontes Oficiais - Data 

SUS
TP_ETAPA_ENSINO

Censo Escolar INEP(matrículas de pessoas com 4 ou 
5 anos de idade)

Níveis de desagregação Estado e Municípios
Periodicidade de atualização Anual

Desvantagens

a) Não segue a fonte oficial de dados sugerida pelo Ministério (Censo Demográfico 2010 e PNAD), para o denominador. 

b) Não é comparável com outros entes subnacionais. 
c) Não mensura escolarização, apenas cobertura de matriculados na faixa etária especificada . 
d) Ao se utilizar a variável de endereço da matrícula (CO_MUNICIPIO), contabiliza-se estudantes que estudam em municípios 
diferentes dos que residem, podendo acarretar em cobertura acima de 100%.
No entanto essa variável é de preenchimento obrigatório, enquanto a variavel de endereço de residência do estudante 
(CO_MUNICIPIO_END) não é preenchida em um número elevado de casos.

Vantagens Proporciona acompanhar o desempenho da cobertura de matrículas do municípo de modo desagregado e anual, via fonte 
alternativa de dados.

Ficha Metodológica para o Indicador 1B

Meta 1
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade 
e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.                                

Indicador 1B Nacional Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar)

Conceitos e definições
Proporção da população de 0 a 3 anos que frequenta escola/creche

Mede o grau de atendimento municipal escolar na faixa etária.

Fórmula de cálculo

Percentual de crianças de 0 a 3 anos que estão matriculadas no município em qualquer etapa de ensino. 

O Data SUS apresenta dados de pessoas com idades de 0 a 4 anos

C Á L C U L O
(Total das idades / 5) X 4 = Pessoas com idades entre 0 e 3 anos

Unidade de medida % de Pessoas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

Variáveis Fontes Instituições
População total de 0 a 3 anos de 

idade Projeção Populacional 
do Município

Fontes Oficiais - Data 
SUS



Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

TP_ETAPA_ENSINO

Projeção Populacional 
do Município

Fontes Oficiais - Data 
SUS

(matrículas de pessoas com 0 a 3 
anos de idade) Censo Escolar INEP

Níveis de desagregação Estado e Municípios

Periodicidade de atualização Anual

Desvantagens

a) Não segue a fonte oficial de dados sugerida pelo Ministério (Censo Demográfico 2010 e PNAD), para o denominador. 

b) Não é comparável com outros entes subnacionais. 

c) Não mensura escolarização, apenas cobertura de matriculados na faixa etária especificada (ausência de dados anual  para os 
que abandonaram a escola). 

d) Ao se utilizar a variável de endereço da matrícula (CO_MUNICIPIO), contabiliza-se estudantes que estudam em municípios 
diferentes dos que residem, podendo acarretar em cobertura acima de 100%. 

No entanto essa variável é de preenchimento obrigatório, enquanto a variavel de endereço de residência do estudante 
(CO_MUNICIPIO_END) não é preenchida em um número elevado de casos.

Vantagens Proporciona acompanhar o desempenho da cobertura de matrículas do municípo de modo desagregado e anual, via fonte 
alternativa de dados.



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
META 02

METAS SOBRE ENSINO FUNDAMENTAL Prazo da Meta                     
Indicador 2A 2016 Prazo da Meta                     

Indicador 2B 2025

Meta 2
Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 99% 
(noventa e nove por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste 
PME.

Importância da 
Meta

O ensino fundamental corresponde à segunda etapa da educação básica. Seu objetivo é propiciar ao estudante o domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo, além de auxiliar na compreensão do ambiente social, político, das artes e dos valores básicos da sociedade.
O Ensino Fundamental brasileiro viveu grande expansão de matrículas durante a década de 1990, mas, nos últimos, percebemos o 
fim desse ciclo expansionista, sobretudo em função de dois fatores: a redução da população nesta faixa etária e a relativa 
estabilização do fluxo escolar, sobretudo no ensino fundamental, uma vez que, no ensino médio, ainda são altos os índices de evasão 
e repetência.

DADOS PARA O CÁLCULO DO INDICADOR 2A

INDICADORES DA META 02 População de 6 a 14 anos que frequenta ou que já concluiu o ensino fundamental (taxa de 
escolarização líquida ajustada)

INDICADOR 2A Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já 
concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) Prazo: 2015 Alcançou 

indicador? Sim 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 49.803 47.850 47.916 48.431 49.429 50.854 51.962
Meta prevista 100% Total de pessoas de 6 a 14 anos (estimativa a partir do Data SUS)
Meta executada no período (dado oficial - INEP e Data SUS) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 104% 100% 100% 101% 102% 103% 104% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com os 
relatórios de monitoramento validados pelo Fórum Municipal 
de Educação de Florianópolis

47677 47867 47829 48169 48642 49181 49802

INDICADOR 2B Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental 
concluído Prazo: 2025 Alcançou 

indicador? Não
5 a 9 anos

25.252 25.423 25.435 25.689 26.009 26.393 26.938

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 10 a 14 anos 27.722 27.762 27.708 27.832 28.038 28.253 28.397

Meta prevista 99% DADOS PARA O CÁLCULO DO INDICADOR 2B
Meta executada no período (dado oficial - INEP e Data SUS) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 74% 73% 72% 72% 76% 72% 79% População de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com os 
relatórios de monitoramento validados pelo Fórum Municipal 
de Educação de Florianópolis

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ESTRATÉGIA 2.1. Assegurar a universalização do Ensino Fundamental de 9 anos, nas escolas do 
município.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou estratégia? Parcialmente 4.922 4.807 4.762 4.684 4.847 4.524 4.947

2016 Na SME - As matrículas são disponibilizadas a todos os estudantes que solicitam vagas nas Unidades da Rede Municipal de 
Florianópolis conforme portaria de matrícula.        SIM Em desenvolv. Total de pessoas com 16 anos (estimativa a partir do Data SUS)

2017 Na SME - As Matrículas são disponibilizadas a todos os estudantes que solicitam vagas nas Unidades da Rede Municipal de 
Florianópolis conforme Portaria de Matrícula.        SIM Em desenvolv. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2018 A SME busca equalizar a oferta por meio de mecanismos legais em compartilhamento com a rede Estadual. As Matrículas são 
disponibilizadas a todos os estudantes que solicitam vagas nas Unidades da Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis 
conforme Portaria de Matrícula.

       SIM Em desenvolv. 6681 6626 6586 6485 6370 6302 6299

2020 A Secretaria Municipal de Educação - SME disponibiliza matrículas  a todos os estudantes que solicitam vagas nas Unidades da Rede 
Municipal de Florianópolis conforme Portaria de Matrícula.        SIM Em desenvolv. 15 a 19 anos 33.403 33.129 32.930 32.427 31.848 31.511 31.496

Obs.:

ESTRATÉGIA 2.2. Garantir o acesso, a permanência e o sucesso de todos os estudantes do Ensino 
Fundamental de 9 (anos) no prazo de quatro anos, após a aprovação do PME.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Nas LOAs de 2018; 2019; 2020 foram identificados os 

seguintes projetos/atividades relacionados a esta 
estratégia: 2.151; 2.450; 2.927 e 4.660.  

Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia parcialmente alcançada. O acesso é garantido, os demais itens há a necessidade de implementação de 
programas.        SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - O Acesso é garantido pela Oferta de Vagas. A permanência e o sucesso dos estudantes estão sendo garantidas com a 
implementação de Programas que visam a melhoria da aprendizagem (Apoio Pedagógico e Novo Mais Educação).        SIM Em desenvolv.

2018
Na SME - Estratégia cuja execução está prevista para 2020. No Entanto para alcançá-la a SME oferece formação continuada; 
aquisição de materiais pedagógicos; estabelece diálogo interinstitucional com MPSC/Assistência Social/Saúde e Conselhos Tutelares. 
Desta forma o acesso é garantido pela oferta de vagas e a permanência e o sucesso dos estudantes com a implementação de 
programas que visam a melhoria da aprendizagem - Apoio Pedagógico e Projeto Jornada Escolar em Tempo Integral.
O Colégio de Aplicação – CA/UFSC executa ações de informação ao Conselho Tutelar Municipal por meio do Programa APOIA.

       SIM Em desenvolv.

2019 A SME garante acesso pela oferta de vagas; A permanência e o sucesso dos estudantes são garantidas com a implementação de 
programas que visam a melhoria da aprendizagem - Apoio Pedagógico e Projeto Jornada Escolar em Tempo Integral.
O Colégio de Aplicação – CA/UFSC executa ações de informação ao Conselho Tutelar Municipal por meio do Programa APOIA.

       SIM Em desenvolv.

2020 A Secretaria Municipal de Educação garante o cesso  pela oferta de vagas. A permanência e o sucesso dos estudantes estão sendo 
garantidas com a implementação de políticas que visem a melhoria da qualidade da aprendizagem.        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
2.3 Promover o constante mapeamento e atendimento da demanda escolar como recurso 
diagnóstico e norteador de ações voltadas à garantia do acesso, permanência e sucesso 
dos estudantes, feito por meio de censo educacional e populacional das crianças e dos 
adolescentes.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o 
seguinte projeto/atividade relacionado a esta estratégia: 

2.151.                                                                         
Executou estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme dados do censo.        SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - O Mapeamento acontece através do Sistema de Matrículas da Rede Municipal - Diretoria de Avaliação e Supervisão (DAS).        SIM Em desenvolv.

2018 A SME realiza o mapeamento da demanda por meio do Sistema de Matrículas da Rede Municipal.        SIM Em desenvolv.

2019
A SME realiza o mapeamento da demanda por meio do Sistema de Matrículas da Rede Municipal. Fortalecimento e capacitação da 
equipe da SME que atua junto ao Censo Escolar; -Orientação/formação aos profissionais das UE´s que alimentam a base de dados do 
INEP/Sistema Educacenso; - Criação de um canal de comunicação exclusivo (WhatsApp) com os profissionais das UE´s que 
alimentam a base de dados do INEP/Sistema Educacenso, que viabiliza a orientação correta no preenchimento e fidedignidade dos 
dados. 
O Colégio de Aplicação – CA/UFSC executa ações de informação ao Conselho Tutelar Municipal por meio do Programa APOIA.

       SIM Em desenvolv.

2020 O mapeamento acontece através do Sistema de Matrículas da Rede Municipal - Diretoria de Avaliação e Supervisão (DIPED).        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
2.4. Realizar a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 
juventude. 

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o 
seguinte projeto/atividade relacionado a esta estratégia: 

2.151.                                                                                                            Executou estratégia? Parcialmente

2016  Na SME - Programa APOIA.        SIM Em desenvolv.

2017 No CA/UFSC - Ações de Informação/Denuncia ao Conselho Tutelar Municipal – Programa de Combate a Evasão Escolar - APOIA        SIM Em desenvolv.

2018
A SME executa ações de informação/denuncia ao Conselho Tutelar Municipal relacionado ao Programa de Combate à Evasão Escolar 
– APOIA. Por meio deste Programa promove o diálogo inter setorial e propicia a implementação da busca ativa a estudantes 
infrequentes.
O Colégio de Aplicação – CA/UFSC executa ações de informação/denuncia ao Conselho Tutelar Municipal - APOIA

       SIM Em desenvolv.

2019 A SME executa ações de informação/denuncia ao Conselho Tutelar Municipal relacionado ao Programa de Combate à Evasão Escolar 
– APOIA. 
O Colégio de Aplicação – CA/UFSC executa ações de informação/denuncia ao Conselho Tutelar Municipal - APOIA.

       SIM Em desenvolv.

2020 Na SME - O Combate à Evasão Escolar – APOIA  permaneceu desativado em 2020. Na Rede Municipal as buscas ativas foram 
realizadas pelas unidades educativas, através das ações comunicativas com as famílias.        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
2.5. Oferecer ambiente educacional favorável ao cumprimento desta meta, por meio da 
implementação de espaços educativos e currículos que promovam uma educação 
humanística, científica, cultural e tecnológica a todos os estudantes matriculados nas 
escolas do Município.

Nas LOAs de 2017, 2018, 2019, 2020, foram identificados 
os seguintes projetos/atividades relacionados a esta 
estratégia: 2.173; 2.291; 2.296; 2.348; 2.367; 2.421; 

2.882; 2.903; 2.927; 2.929; 4.227; 4.233; 4.653; 4.660; 
4.662; 5.110; 5.113; 6.947;  

Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada por meio da qualificação dos espaços compra de materiais e publicação da Proposta Curricular 2016. 
Horários de contra turno e aulas de Recuperação de Estudos no horário inverso.        SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Implementação da Proposta Curricular da Rede Municipal de Educação de Florianópolis - RMEF publicada em 2016
Qualificação dos espaços por meio da compra de materiais.        SIM Em desenvolv.

2018
A SME estabeleceu parcerias a fim de promover a implementação da BNCC e a Proposta Curricular; oferta programas e projetos para 
o desenvolvimento socioemocional “Escola da Inteligência”; “Oratória na Escola”; Jovens Empreendedores. Oferta de contra turno 
escolar em ampliação de jornada com recursos próprios. Qualificação profissional e aquisição de materiais.
O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, oferece horários de contra-turno e aulas de recuperação de estudos no horário inverso.

       SIM Em desenvolv.

2019
A SME estabeleceu parcerias a fim de promover a implementação da BNCC e a Proposta Curricular; oferta programas e projetos para 
o desenvolvimento socioemocional: “Escola da Inteligência”; “Oratória na Escola”; “Jovens Empreendedores”. Oferta de contra turno 
em ampliação da jornada escolar com recursos próprios. Qualificação profissional e aquisição de materiais.
O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, oferece horários de contra-turno e aulas de recuperação de estudos no horário inverso.

       SIM Em desenvolv.

2020 Na SME foram traçadas parcerias a fim de promover a implementação da BNCC e a Proposta Curricular.
Qualificação profissional e aquisição de materiais.        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
2.6. Corrigir o fluxo escolar, reduzindo em 50% as taxas de repetência, evasão e distorção 
idade-série, em todas as redes de ensino, no período de quatro anos, a partir da 
aprovação do PME, por meio de programas e projetos que garantam correção de fluxo e 
efetiva aprendizagem.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Por meio de acompanhamento do estudante, adotando práticas como apoio pedagógico no contra turno, estudos de 
recuperação paralela e progressão parcial de forma a reposicioná-lo na etapa compatível com a idade. Horários de contra turno e 
aulas de Recuperação de estudos no horário inverso. Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos.

       SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Por meio de acompanhamento do estudante, adotando ações como Apoio Pedagógico no contra turno, estudos de 
recuperação paralela, conforme Resolução 02/2011 e adesão ao Programa Novo Mais Educação.        SIM Em desenvolv.



2018
A SME por meio de acompanhamento do estudante adota ações como Apoio Pedagógico no contra turno, estudos de recuperação 
paralela, conforme Resolução CME n. 02/2011 e implementação do Projeto Jornada Escolar em Tempo Integral. Executa também 
diversificação de projetos que subsidiem as inconsistências no âmbito da defasagem de aprendizagem e distorção idade/série. 
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, oferece horários de contra turno e aulas de Recuperação de Estudos no horário inverso. 
Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos.

       SIM Em desenvolv.

2020 A  SME por meio de acompanhamento do estudante adota ações de recuperação paralela conforme Resolução CME n. 02/2011.        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

2.7. Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 
meio do acompanhamento individualizado do estudante, que não se apropriou dos 
conhecimentos, por meio da adoção de práticas pedagógicas diferenciadas no turno 
complementar, estudos de recuperação e promoção com restrição, de forma a 
reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível aos pré-requisitos teórico-científico 
e com sua idade.

  Nas LOAs de 2018,  2019, 2020, foram identificados os 
seguintes projetos/atividades relacionados a esta 

estratégia: 2.151; 2.173; 2.348 e 4.660.        
Executou estratégia? Parcialmente

2016
Na SME - Estratégia iniciada conforme resolução CME (Conselho Municipal de Educação) 02/2011 ( Dispõe sobre o processo de 
avaliação, recuperação, promoção, colegiado de classe e recursos de ato avaliativo para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Ensino deFlorianópolis. 

Horários de contra turno e aulas de Recuperação de Estudos no horário inverso.
Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos.

       SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia implantada conforme Resolução CME (Conselho Municipal de Educação) 02/2011.        SIM Em desenvolv.

2018
A SME por meio de acompanhamento do estudante adota ações como Apoio Pedagógico no contra turno, estudos de recuperação 
paralela, conforme Resolução CME n. 02/2011 e implementação do Projeto Jornada Escolar em Tempo Integral. 
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, oferece horários de contra turno e aulas de Recuperação de Estudos no horário inverso. 
Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos.

       SIM Em desenvolv.

2019
A SME conforme estabelece a Resolução CME nº 02/2011 realiza o acompanhamento do estudante e adota, conforme o caso, ações 
como Apoio Pedagógico no contra turno, estudos de recuperação paralela e implementação do Projeto Jornada Escolar em Tempo 
Integral.
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, oferece horários de contra turno e aulas de Recuperação de Estudos no horário inverso. 
Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos.

       SIM Em desenvolv.

2020 Estratégia implantada pela SME conforme Resolução CME n. 02/2011        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
2.8.Adequar, gradativamente, os espaços educativos, considerando a proporção entre 
número de estudantes e professores, de forma a qualificar o processo de ensino e 
aprendizagem.

Na LOA de 2018 foram identificados os seguintes 
projetos/atividades relacionados a esta estratégia: 2.151; 

2.450; 2.927 e 4;460.                                                                                                                                                                                             
Na LOA de 2020 foi identificado o seguinte 

projeto/atividade relacionados a esta estratégia:2.367. 

Executou estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - De acordo com a Resolução 001/2009 do CME (Conselho Municipal de Educação) e Leis de ações pertinentes às obras. 
Requalificação do espaço físico interno e externo, paisagismo e implantação de horta escolar.        SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - De acordo com a Resolução 001/2009 do CME (Conselho Municipal de Educação) e Legislação vigente pertinentes às 
obras. Requalificação do espaço físico interno e externo.        SIM Em desenvolv.

2018 Na Rede Municipal Pública de Ensino todos os espaços educativos seguem a Resolução do Conselho Municipal de Educação que 
determina área mínima por estudante.
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC requalifica o espaço físico interno e externo, com paisagismo e implantação de horta escolar

       SIM Em desenvolv.

2019 A SME conforme estabelece a Resolução nº 001/2019 do CME e demais dispositivos legais, cumpre com as normas referentes às 
obras de requalificação do espaço externo e interno das UEs. 
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC requalifica o espaço físico interno e externo, com paisagismo e implantação de horta escolar

       SIM Em desenvolv.

2020 Na SME, de acordo com a Resolução 001/2009 do CME (Conselho Municipal de Educação) e Legislação vigente pertinentes às obras. 
Requalificação do espaço físico interno e externo.        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
2.9. Promover a expansão e a melhoria da rede física das escolas públicas, respeitando 
as normas de acessibilidade e o programa de construção, reestruturação das escolas e 
adquirir equipamentos por meio do regime de colaboração com os entes federados.

Nas  LOAs de  2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes Projetos/Atividades vinculados 

a esta estratégia: 
1.004; 1094, 1.626; 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 
1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1643, 1644, 1794, 1795, 
1796, 1797, 2.014; 2.034; 2.149; 2.150; 2.151; 2.291; 

2.348; 3.367; 2.421; 3.122; 4.233; 5.110; 5.113.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Executou estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada com a inclusão de ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica), que regulamentam a acessibilidade 
nos processos licitatórios. Requalificação do espaço físico interno e externo, paisagismo e implantação de horta escolar.        SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - Foi elaborado Relatório de todas as Unidades de Ensino, apontando as adequações necessárias referentes à acessibilidade 
as edificações. A partir deste Relatório estão sendo realizadas as intervenções de acordo com as normas de acessibilidade e melhoria 
dos espaços através de ações de reforma e manutenção. (Gerência de Obras e Manutenção Predial - GOMP-SME).

CA/UFSC - Requalificação do espaço físico interno e externo, paisagismo e implantação de horta escolar

       SIM Em desenvolv.

2018 A SME com base nos relatórios de acessibilidade de todas as unidades educativas está realizando as adequações necessárias. 
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, requalifica o espaço físico interno e externo, com paisagismo e implantação de horta escolar        SIM Em desenvolv.

2019
A SME - com base no relatório de acessibilidade de todas as unidades educativas, realizou no período considerado neste relatório 
adequações em um grande número de unidades educativas da rede pública municipal de ensino e, em outras, estão se adequando as 
normas técnicas NBR 9050/2015. Em 2019, 13 unidades educativas estavam com melhorias da rede física.
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, requalifica o espaço físico interno e externo, com paisagismo e implantação de horta escolar

       SIM Em desenvolv.

2020 A SME - com base no relatório de acessibilidade de todas as unidades educativas, realizou em 2020 melhorias em 17 unidades 
educativas da rede municipal pública.        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

2.10. Promover a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 
formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e 
propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais que orientem as reflexões sobre a 
universalização do ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 a 14 
anos.

  Nas LOAs de 2018,  2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.046; 2.047 e 2.173.                   
Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada com a elaboração da Proposta curricular e Planejamento da Formação continuada.
O Colégio de Aplicação - CA/UFSC, Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos.
Articulação entre as diversas disciplinas com vista à interdisciplinaridade.

       SIM Em desenvolv.

2017
Na SME -  A articulação entre Pós-Graduação, Núcleos de Pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação a fim de 
garantir a elaboração de Currículos e Propostas Pedagógicas em acordo com a proposição da meta 2 do Plano Municipal de 
Educação. (DGE-SME)

Colégio de Aplicação - CA/UFSC, Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos
Articulação entre as diversas disciplinas com vista à interdisciplinaridade.

       SIM Em desenvolv.

2018
A SME incentiva à participação em formação continuada (mestrados e doutorados); formação continuada para cada área de 
conhecimento em no mínimo 64 horas anuais; formação sobre currículo e BNCC; oferta do Programa Gestão da Alfabetização em 
parceria com a FECAM;
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, implanta projetos de educação de hábitos de estudos e articulação entre as diversas disciplinas 
com vista à interdisciplinaridade.

       SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação, em articulação entre Pós-Graduação, Núcleos de Pesquisa e cursos de formação para 
profissionais da educação procura garantir a elaboração de Currículos e Propostas Pedagógicas. A SME incentiva à participação em 
formação continuada (mestrados e doutorados); formação continuada para cada área de conhecimento em no mínimo 64 horas 
anuais; formação sobre currículo e BNCC; oferta do Programa Gestão da Alfabetização em parceria com a FECAM;
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, implanta projetos de educação de hábitos de estudos e articulação entre as diversas disciplinas 
com vista à interdiaridade.

       SIM Em desenvolv.

2020 A SME articula Pós-Graduação, Núcleos de Pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, a fim de garantir a 
elaboração de Currículos e Propostas Pedagógicas. Formação e discussões acerca da BNCC.        SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

2.11. Propor atividades extracurriculares de cunho humanístico, científico, 
cultural, tecnológico e esportivo aos estudantes, de forma a aprimorar 
habilidades que os incentivem a participação em atividades como feiras, 
concursos, olimpíadas entre outros.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.151; 2.296; 2.348; 2.421; 4.660; Executou estratégia? Em desenvolv.

2016
Na SME - Projetos em acordo com as diretrizes curriculares da Rede Municipal de Ensino. Ex.: Olimpíadas de matemática, Língua 
Portuguesa, feira de ciências e matemática entre outras.

O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos; Implantação de escolas de 
práticas esportivas, Coral escolar e Teatro na Escola.

       SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Projetos em acordo com as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino. Ex.: Olimpíadas de Matemática, Feira de 
Ciências e Matemática, Projeto Oratória, Projeto Jovem Tutor, entre outras.        SIM Em desenvolv.

2018
Estratégia de caráter contínua, executada pela SME por meio de projetos de acordo com as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal 
de Ensino. Ex.: Olimpíadas de Matemática, Feira de Ciências e Matemática, Projeto Oratória nas escolas, Clube de Matemática e 
Ciências. Incentiva às feiras escolares: Feira Municipal e Regional de Ciências e Matemática; Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas - OBMEP; Olimpíada Brasileira de Astronomia - OBA; Robótica.
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, implanta Projetos de educação de hábitos de estudos e escolas de práticas esportivas e Coral 
escolar e Teatro na Escola.

       SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação executa -Projetos em acordo com as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino. Ex.: 
Olimpíadas de Matemática, Feira de Ciências e Matemática, Clube de Matemática e Ciências em projetos de contraturno escolar.
O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, implanta Projetos de educação de hábitos de estudos e escolas de práticas esportivas e Coral 
escolar e Teatro na Escola.

       SIM Em desenvolv.

2020 A SME executa projetos em acordo com as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Ensino. Ex.: Olimpíadas de Matemática, 
Olimpíada Brasileira de Astronomia, Feira das Ciências. (Aconteceu no formato virtual em 2020).        SIM Em desenvolv.

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais 
de Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 2A

Meta 2 Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 
99% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

Indicador 2A Proposto Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada)

Indicador 2A Proposto Proporção de pessoas de 6 a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental Regular ou no Ensino Médio Regular
Conceitos e definições Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que estão matriculadas no município na Educação Básica. Mede o grau de atendimento municipal escolar 

na faixa etária.

Fórmula de cálculo

(Número de pessoas de 6 a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental Regular ou no Ensino Médio Regular / Número total de pessoas de 6 a 
14 anos) X 100O Data SUS apresenta dados de pessoas com idades de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos
C Á L C U L O 
(Total das idades / 10) X 5 = Pessoas com idades entre 6 e 14 anos

Unidade de medida % de Pessoas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições

População total de 6 a 14 anos de idade Projeção Populacional 
dos Municípios (IBGE) IBGE/DATASUS

TP_ETAPA_ENSINO

Censo Escolar INEP(matrículas Ensino Fundamental Regular ou Ensino 
Médio Regular de pessoas com 6 a 14 anos de 

idade)

Níveis de desagregação Estado e municípios.
Periodicidade de atualização Anual

Desvantagens

a) Não segue a fonte oficial de dados sugerida pelo Ministério (Censo Demográfico 2010 e PNAD), para o denominador. 
b) Não é comparável com outros entes subnacionais. 
c) Não mensura escolarização líquida, apenas cobertura de matriculados na faixa etária especificada (ausência de dados anual para os que 
abandonaram a escola). d) Ao se utilizar a variável de endereço da matrícula (CO_MUNICIPIO), contabiliza-se estudantes que estudam em municípios diferentes dos que 
residem, podendo acarretar em cobertura acima de 100%. No entanto essa variável é de preenchimento obrigatório, enquanto a variavel de endereço de Residência do estudante (CO_MUNICIPIO_END) 
não é preenchida em um número elevado de casos.Vantagens Proporciona acompanhar o desempenho da cobertura de matrículas do municípo de modo desagregado e anual, via fonte alternativa de dados.

Ficha Metodológica para o Indicador 2B

Meta 2 Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 
99% (noventa e nove por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

Indicador 2B Nacional Percentual da população de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído
Conceitos e definições Percentual de pessoas com 16 anos com pelo menos o ensino fundamental da Educação Básica, concluído. Mede o grau de atendimento 

municipal escolar na faixa etária.

Fórmula de cálculo

(Número de pessoas de 16 anos matriculadas no no Ensino Médio Regular e EJA e na Educação Profissional / Número total de pessoas de 16 
anos) X 100O Data SUS apresenta dados de pessoas com idades de 15 a 17 anos 
C Á L C U L O 
Total das idades / 3 = Pessoas com 16 anos
O INEP apresenta dados de pessoas com idades de 15 a 17 anos 
C Á L C U L O 
Total das idades / 3 = Matrículas de Pessoas com 16 anos na Educação Profissional

Unidade de medida % de Pessoas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições

População total de 15 a 17 anos de idade Projeção Populacional 
dos Municípios (IBGE) IBGE/DATASUS

TP_ETAPA_ENSINO
Censo Escolar INEP(matrículas Ensino Médio Regular e EJA e na 

Educação Profissional de pessoas com 16 anos de 
idade)

Níveis de desagregação Estado e municípios.
Periodicidade de atualização Anual

Desvantagens

a) Não segue a fonte oficial de dados sugerida pelo Ministério (Censo Demográfico 2010 e PNAD), para o denominador. 
b) Não é comparável com outros entes subnacionais. 
c) Não mensura escolarização líquida, apenas cobertura de matriculados na faixa etária especificada (ausência de dados anual para os que 
abandonaram a escola). 
d) Ao se utilizar a variável de endereço da matrícula (CO_MUNICIPIO), contabiliza-se estudantes que estudam em municípios diferentes dos que 
residem, podendo acarretar em cobertura acima de 100%. 
No entanto essa variável é de preenchimento obrigatório, enquanto a variavel de endereço de Residência do estudante (CO_MUNICIPIO_END) 
não é preenchida em um número elevado de casos.

Vantagens Proporciona acompanhar o desempenho da cobertura de matrículas do municípo de modo desagregado e anual, via fonte alternativa de dados.



 
Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta ou que já concluiu o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Matrículas 
Ed. Infantil 

06 Anos

Matrículas 
Ensino 

Fundamental

Matrículas 
Ensino Médio 

Até 14 anos
Matrículas 

EJA
Dado 
Oficial

Matrículas 
Ed. Infantil

Matrículas 
Ensino 

Fundamental

Matrículas 
Ensino 

Médio Até 
14 anos

Dado 
Oficial

Matrículas 
Ed. Infantil

Matrículas 
Ensino 

Fundamental

Matrículas 
Ensino 

Médio Até 
14 anos

Dado 
Oficial

Matrículas 
Ed. Infantil

Matrículas 
Ensino 

Fundamental

Matrículas 
Ensino 

Médio Até 
14 anos

Dado 
Oficial

Matrículas 
Ed. Infantil

Matrículas 
Ensino 

Fundamental

Matrículas 
Ensino 

Médio Até 
14 anos

Dado 
Oficial

Matrículas 
Ed. Infantil 

06 Anos

Matrículas 
Ensino 

Fundamental 
06 a 14 Anos

Matrículas 
Ensino 

Médio Até 
14 anos

Dado 
Oficial

Matrículas 
Ed. Infantil 

06 Anos

Matrículas 
Ensino 

Fundamental 
06 a 14 Anos

Matrículas 
Ensino 

Médio Até 
14 anos

Dado 
Oficial

676 47.555 2.924 1.205 49.803 621 47.440 1.031 47.850 711 47.948 679 47.916 794 48.632 593 48.431 859 49.788 500 49.429 885 51.282 457 50.854 1.048 52.642 368 51.962

INDICADOR 2B
Percentual da população de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Matrículas 

Anos Iniciais 
16 anos

Matrículas 
Anos Finais 16 

anos

Matrículas 
Ensino Médio 

16 anos

Matrículas 
Ed. 

Profissional
Dado 
Oficial

Matrículas 
Anos Iniciais 

16 anos

Matrículas 
Anos Finais 16 

anos

Matrículas 
Ensino 

Médio 16 
anos

Matrículas 
Ed. 

Profissional
Dado Oficial

Matrículas 
Anos Iniciais 

16 anos

Matrículas 
Anos 

Finais 16 
anos

Matrículas 
Ensino 

Médio 16 
anos

Matrículas Ed. 
Profissional Dado Oficial

Matrículas 
Anos 

Iniciais 16 
anos

Matrículas 
Anos 

Finais 16 
anos

Matrículas 
Ensino Médio 

16 anos
Matrículas Ed. 

Profissional Dado Oficial
Matrículas 

Anos 
Iniciais 16 

anos

Matrículas 
Anos Finais 16 

anos

Matrículas 
Ensino Médio 

16 anos

Matrículas 
Ed. 

Profissional
Dado 
Oficial

Matrículas 
Anos Iniciais 

16 anos

Matrículas 
Anos Finais 

16 anos

Matrículas 
Ensino 

Médio 16 
anos

Matrículas 
Ed. 

Profissional
Dado 
Oficial

Matrículas 
Anos Iniciais 

16 anos

Matrículas 
Anos Finais 

16 anos

Matrículas 
Ensino Médio 

16 anos

Matrículas 
Ed. 

Profissional
Dado 
Oficial

7 415 4.533 389 4.922 7 851 4.502 305 4.807 7 939 4.534 228 4.762 8 969 4.317 367 4.684 11 896 4.427 420 4.847 8 842 4.524 0 4.524 10 839 4.578 369 4.947

População de 6 a 14 anos 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 a 9 anos 25.252 25.423 25.435 25.689 26.009 26.393 26.938 (prints no relatório da Meta 1) 
10 a 14 anos 27.722 27.762 27.708 27.832 28.038 28.253 28.397

 

População de 16 anos 
2014 2015 2016 2017 2018 2019

15 a 19 anos 33.403 33.129 32.930 32.427 31.848 31.511 31.496 (prints no relatório da Meta 3) 



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

META 3

METAS SOBRE ENSINO MÉDIO Prazo da Meta                                          
Indicador 3A 2016 Prazo da Meta                                          

Indicador 3B                2024

Meta 03
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 90% (noventa por cento).

Importância da 
Meta

O enfrentamento à distorção idade-série e à evasão escolar se faz fundamental para que haja avanço na pauta por um 
ensino médio mais qualificado, em consonância com as demandas dos adolescentes e ao seu desenvolvimento integral. 
As metas falam da universalização da educação para os adolescentes de 15 a 17 anos até 2016 e do aumento das 
matrículas no ensino médio em cerca de 30% até 2024. Um esforço que, certamente, chama à corresponsabilização 
das diversas esferas da sociedade.

INDICADORES DA META DADOS PARA O CÁLCULO DO INDICADOR 3A

INDICADOR 3A Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a 
escola ou já concluiu a educação básica. Prazo 2016 Alcançou 

indicador? Não Total de Matrículas de Pessoas de 15 a 17 anos na Educação Básica

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100% ( 15.911) ( 16.777)   ( 17.470)   ( 16.733)  ( 17.084) ( 17.170) ( 17.050)  
Meta executada no período (dado oficial - INEP 
e Data SUS) de acordo com a linha base 2018 
PNE

79,4% 84,4% 88,4% 86,0% 89,4% 90,8% 90,2% Total de pessoas de 15 a 17 anos (estimativa a partir do Data SUS)
O Data SUS apresenta dados de pessoas com idades de 15 a 19 

anos
Meta executada no período (dado oficial - de 
acordo com os relatórios de monitoramento 
validados pelo Fórum Municipal de Educação 
de Florianópolis)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INDICADOR 3B Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino 
médio ou possui educação básica completa Prazo: 2025 Alcançou 

indicador? Sim
20.042 19.877 19.758 19.456 19.109 18.907 18.898 ESTIMATIVA

(Total das idades / 5) X 3 = Pessoas com idades entre 15 e 17 anos

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 33.403 33.129 32.930 32.427 31.848 31.511 31.496 TOTAL

Meta prevista 90% DADOS PARA O CÁLCULO DO INDICADOR 3B
Meta executada no período (dado oficial - INEP 
e Data SUS) de acordo com a linha base 2018 
PNE

67,9% 67,9% 68,8% 66,6% 69,5% 71,8% 90,2% Total de Matrículas de Pessoas de 15 a 17 anos no Ensino Médio

Meta executada no período (dado oficial - de 
acordo com os relatórios de monitoramento 
validados pelo Fórum Municipal de Educação 
de Florianópolis)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META 3 13.600 13.505 13.603 12.951 13.282 13.572 17.050
O Data SUS apresenta dados de pessoas com idades de 15 a 19 

anosMeta 03 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 
período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90% (noventa por cento). Total de pessoas de 15 a 17 anos (estimativa a partir do Data SUS)

ESTRATÉGIA

3.1) institucionalizar política e programa estadual para o ensino 
médio articulado aos programas nacionais, com garantia dos 
recursos financeiros, para incentivar práticas pedagógicas com 
abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria 
e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de 
maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos 
articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, 
tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de 
equipamentos e laboratórios, a produção de material didático 
específico, a formação continuada, em serviço, de professores e a 
articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Projeto 12.368 
Unidade 
625.0242

Executou 
estratégia? Parcialmente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 C Á L C U L O

2016 Colégio de Aplicação - CA/UFSC, Implantação de Projetos de educação de hábitos de estudos
Articulação entre as diversas disciplinas com vista à interdisciplinaridade.        SIM Em desenvolv.

20.042 19.877 19.758 19.456 19.109 18.907 18.898 ESTIMATIVA
(Total das idades / 5) X 3 = Pessoas com idades entre 15 e 17 anos

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC, Implantação de Projetos de Educação de Hábitos de Estudos.
Articulação entre as diversas disciplinas com vista a interdisciplinaridade.        SIM Em desenvolv.

33.403 33.129 32.930 32.427 31.848 31.511 31.496 TOTAL

2019 O Colégio de Aplicação – CA / UFSC implanta Projetos de educação de hábitos de estudos. Articulação entre as 
diversas disciplinas com vistas a interdisciplinaridade.        SIM Em desenvolv.

ESTRATÉGIA

3.2 Pactuar, com União, estados e municípios, no âmbito da 
instãncia permanente de negociação e cooperação, de que trata o 
§5º do art. 7º, da Lei n. 13.005/2014, a implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a 
base nacional comum curricular do ensino médio.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Projeto 12.368 
Unidade 
625.0242

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Colégio de Aplicação-CA/UFSC - Estudos das possibilidades e potencialidades curriculares e as necessidades 
demandadas pelas disciplinas base.        SIM Concluída

2017 Colégio de Aplicação-CA/UFSC - Estudos das possibilidades e potencialidades curriculares e as necessidades 
demandadas pelas disciplinas base.        SIM Concluída

2018
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 
Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação 
Básica, nos termos do artigo 35 da LDB, completando o conjunto constituído pela BNCC da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 15/2017

       SIM Concluída

Fonte de 
Pesquisa http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104101-rcp004-18/file 

2019 O Colégio de Aplicação – CA / UFSC - Estudos das possibilidades e potencialidades curriculares e as necessidades 
demandadas pelas disciplinas base.        SIM Concluída

2020 3.2 Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

3.3) Promover a relação das escolas com instituições e movimentos 
culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais 
para a livre fruição dos estudantes dentro e fora dos espaços 
escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem pólos de 
criação e difusão cultural e prática desportiva, integrada ao currículo 
escolar.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não necessita 
de Previsão 

Orçamentária 
da Ação

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Estudos das possibilidades e potencialidades curriculares e as necessidades 
demandadas pelas disciplinas base.        SIM

Concluída

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Incentivar e possibilitar a visitação de museus, centros culturais e esportivos em 
eventos, e circuitos de oficinas difusão cultural e prática desportiva, integrada ao Currículo Escolar.        SIM

Concluída

2018 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, incentiva e possibilita a visitação de museus, centros culturais e esportivos em 
eventos e circuitos de oficinas difusão cultural e prática desportiva, integrada ao currículo escolar.        SIM

Concluída

2019 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, incentiva e possibilita a visitação de museus, centros culturais e esportivos em 
eventos e circuitos de oficinas difusão cultural e prática desportiva, integrada ao currículo escolar.        SIM

Concluída

2020 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, incentiva e possibilita a visitação de museus, centros culturais e 
esportivos em eventos e circuitos de oficinas difusão cultural e prática desportiva, integrada ao 

currículo escolar.
Em desenvolv.

ESTRATÉGIA

3.4)  Contribuir com a universalização do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), fundamentado em matriz de referência do 
conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e 
psicrométricasque permitam comparabilidade de resultados, 
articulando-o com o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(SAEB), promover sua utilização como instrumento de avaliação 
sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, 
de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos 
e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação 
classificatória, como critério de acesso à educação superior.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Incentivar e possibilitar a prestação do ENEM através de preparação de práticas e 
desenvolvimento de conteúdos preparatórios e assessoramento psicológico aos educandos.      SIM Em desenvolv.

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Incentivar e possibilitar a prestação do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 
através de preparação de práticas e desenvolvimento de conteúdos preparatórios e Assessoramento Psicológico aos 
Educandos.

     SIM Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, incentiva e possibilita a prestação do ENEM através de preparação de práticas e 
desenvolvimento de conteúdos preparatórios e assessoramento psicológico ao educando.      SIM Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, incentiva e possibilita a prestação do ENEM através de preparação de práticas e 
desenvolvimento de conteúdos preparatórios e assessoramento psicológico ao educando.      SIM Em desenvolv.

2020 Executou 
ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

3.5 Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio 
integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades 
das populações do campo, das comunidades indígenas e 
quilombolas e das pessoas público da educação especial

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.
Implantação do acesso público e universal de pessoas com necessidades educativas especiais.      SIM Em desenvolv.

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Implantação do Acesso Público e Universal de pessoas com Necessidades 
Educativas Especiais.      SIM Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, implanta o acesso público e universal de pessoas com necessidades educativas 
especiais.      SIM Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, implanta o acesso público e universal de pessoas com necessidades educativas 
especiais.      SIM Em desenvolv.

2020 Executou 
Ação? Em desenvolv.

PORCENTAGEM DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA)

Matrículas no Ensino Médio 
na Rede Pública

Matrículas na Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio na Rede Pública

% de Matrículas na Educação 
Profissional Técnica de Nível 

Médio na Rede Pública                        

2016 25.927) 8.219 31,70% Executou 
Ação? Em desenvolv.

8.219

2017 26.556) 9.746 36,70% Executou 
Ação? Em desenvolv.

9.746

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104101-rcp004-18/file


2018 29.063) 11.625 40,00% Executou 
Ação? Em desenvolv.

11.625

2019 29.196) 11.766 40,30% Executou 
Ação? Em desenvolv.

11.766

2020 27.772) 10.109 36,40% Executou 
Ação? Em desenvolv.

10.109

Ano 
2016 31,7% ANÁLISES DO FÓRUM 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano 
2017 36,7%

Observa-se que o percentual  de 
matrícula na educação profissional 

técnica de nível médio ( Campo, 
Indígena e Quilombola),vem evoluindo 
a partir de 2016. No entanto, em 2020, 

houve um declínio, retroagindo 
percentual.

Acreditasse, em tese, que o advento 
da pandemia por COVID-19 tenha 

contribuído com essa retração.

Ano 
2018 40,0%

Ano 
2019 40,3%

Ano 
2020 36,4%

Fonte de 
Pesquisa MEC/Inep/DEED/Censo Escolar

ESTRATÉGIA

3.6. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, 
da permanência e do aproveitamento escolar dos jovens 
beneficiários de programas de transferência de renda, bem como 
dos sujeitos em situações de discriminação, preconceito, violência, 
exploração do trabalho e gravidez precoce, buscando a 
colaboração com as famílias, de forma intersetorial.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Projeto 12.363 
Unidade 

610.0104.013663

Executou 
estratégia? Parcialmente

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Parceria dos setores de Atendimento Estudantil da Escola com a Associação de 
Pais e Professores - APP/CA do Colégio de Aplicação – CA.      SIM Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, tem pareceria dos setores de atendimento estudantil da escola com a APP/CA 
– Associação de Pais e Professores do CA/UFSC.      SIM Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, tem pareceria dos setores de atendimento estudantil da escola com a APP/CA 
– Associação de Pais e Professores do CA/UFSC.      SIM Em desenvolv.

2020 Executou 
Ação?

Em desenvolv.
JOVENS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EM FLORIANÓPOLIS

Matrículas no Ensino Médio 
na Rede Pública

Jovens beneficiários de programas de 
transferência de renda em Florianópolis

% de Jovens beneficiários de 
programas de transferência de 

renda em Florianópolis                 

2016 25.927) 3.687 14,2% Executou 
Ação? Em desenvolv.

8.219

2017 26.556) 2.893 10,9% Executou 
Ação? Em desenvolv.

9.746

2020 27.772) 3.612 13,0% Executou 
Ação? Em desenvolv.

10.109

Fonte de 
Pesquisa https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/painel.html

Obs.: Referência são os meses 08 e 09 de cada ano. Foram indicados somente os anos informados no Ministério do Desenvolvimento Social

ESTRATÉGIA

3.7. Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de 
assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude;

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não necessita de 
Previsão 

Orçamentária da 
Ação

Executou 
estratégia? Não

Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta estratégia Executou 
Ação? Não iniciada

Obs.:

ESTRATÉGIA

3.8. Fomentar programas de educação e de cultura para a 
população urbana e do campo, de jovens, na faixa etária de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, visando à qualificação 
social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com 
defasagem no fluxo escolar.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não necessita de 
Previsão 

Orçamentária da 
Ação

Executou 
estratégia? Parcialmente

TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO
Matrículas no Ensino Médio 

na Rede Pública TOTAL 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO

2016 25.927) 4,8 5,8 4,7 3,2 15,1 Executou 
Ação? Em desenvolv.

8.219

2017 26.556) 8,4 11,9 6,6 5,8 2,9 Executou 
Ação? Em desenvolv.

2018 29.063) 4,0 4,6 3,6 3,6 6,4 Executou 
Ação? Em desenvolv.

2019 29.196) 4,0 4,1 4,6 3,0 3,0 Executou 
Ação? Em desenvolv.

2020 27.772) 1,9 1,5 1,2 2,8 6,4 Executou 
Ação? Em desenvolv.

10.109

Fonte de 
Pesquisa Inep - MEC - Taxas de Rendimento Escolar

Ano 2016 4,8 ANÁLISES DO FÓRUM 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano 2017 8,4

Observa-se que a taxa de abandono 
no ensino médio em Florianópolis vem 

decrescendo significativamente ao 
longo da vigência do PME.

Ano 2018 4,0

Ano 2019 4,0

Ano 2020 1,9

Obs.:

ESTRATÉGIA

3.9. Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e 
noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino 
médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as 
necessidades específicas dos estudantes.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não necessita de 
Previsão 

Orçamentária da 
Ação

Executou 
estratégia? Parcialmente

Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta estratégia
Executou 
Ação? Não iniciada

Obs.:

ESTRATÉGIA

3.10. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, 
garantindo a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que 
se dedicam a atividades de caráter itinerante.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não necessita de 
Previsão 

Orçamentária da 
Ação

Executou 
estratégia? Parcialmente

Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta estratégia Executou 
Ação? Não iniciada

Obs.:

ESTRATÉGIA
3.11. Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por 
preconceito ou por quaisquer formas de discriminação, criando rede 
de proteção contra formas associadas à exclusão.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 Colégio de Aplicação - CA/UFSC  -  Ações de informação/denuncia ao Conselho Tutelar Municipal. Executou 
Ação? Em desenvolv.

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC -  Ações de Informação/Denuncia ao Conselho Tutelar Municipal – Programa de 
Combate à Evasão Escolar – APOIA. 

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC executa ações de informação/denuncia ao Conselho Tutelar Municipal - APOIA.
Executou 
Ação? Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC executa ações de informação/denuncia ao Conselho Tutelar Municipal - APOIA. Executou 
Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 3.12. Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das 
áreas tecnológicas e científicas.

Previsão 
Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016
IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.
(Exemplo da parceria realizada entre o campus Itajaí e a Prefeitura de Itajaí).

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Incentivo e organização de Semanas de Iniciação Científicas e Mostras 
Pedagógicas.

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Incentivo e organização de Semanas de Iniciação Científicas e Mostras 
Pedagógicas.

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, incentiva e organiza Semanas de Iniciação Científicas e Mostras Pedagógicas Executou 
Ação? Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC, incentiva e organiza Semanas de Iniciação Científicas e Mostras Pedagógicas. Executou 
Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
3.13. Promover e acompanhar a celebração de convênios entre 
empresas e escolas de educação básica, profissional e tecnológica 
para oportunizar estágio, possibilitando o acesso ao mundo do 
trabalho.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016
IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.
(Exemplo da parceria realizada entre o campus Itajaí e a Prefeitura de Itajaí).      SIM Em desenvolv.

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/painel.html


2016
Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Convênio entre CIEE e fomento da participação de estudantes no Programa 
Jovem aprendiz.      SIM Em desenvolv.

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Convênio entre Centro de Integração Empresa/Escola - CIEE e fomento da 
participação de estudantes no Programa Jovem aprendiz.      SIM Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC tem convênio entre Centro de Integração Empresa - Escola - CIEE e fomento da 
participação de estudantes no Programa Jovem aprendiz.      SIM Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC tem convênio entre Centro de Integração Empresa - Escola - CIEE e fomento da 
participação de estudantes no Programa Jovem aprendiz.      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 3.14. Garantir e viabilizar transporte escolar para os alunos da rede 
pública.

Previsão 
Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Emissão de atestados de frequência par obtenção de meia 
passagem no transporte público.      SIM Em desenvolv.

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC -  Emissão de atestados de frequência para obtenção de meia 
passagem no Transporte Público.      SIM Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC emite atestados de frequência par obtenção de meia passagem 
no transporte público.      SIM Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC emite atestados de frequência par obtenção de meia passagem 
no transporte público.      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

3.15. Implantar o sistema de avaliação institucional em todas as 
escolas.

Previsão 
Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária

Executou 
estratégia? Parcialmente

Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta estratégia Executou 
Ação? Não iniciada

Obs.:

ESTRATÉGIA 3.16.Garantir espaço adequado para práticas esportivas, 
artísticas e culturais.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Requalificação dos espaços destinados à prática de educação 
física, ensino de Arte na escola: teatro, música e artes visuais.      SIM Em desenvolv.

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Requalificação dos espaços destinados à prática de Educação 
Física, Ensino de Arte na escola: Teatro, Música e Artes Visuais.      SIM Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, requalifica espaços destinas à prática de educação física, 
ensino de Arte na escola: teatro, música e artes visuais.      SIM Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA / UFSC, requalifica espaços destinas à prática de educação física, 
ensino de Arte na escola: teatro, música e artes visuais.      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 3.17. Assegurar recursos humanos habilitados e qualificados para 
atuar nas bibliotecas, laboratórios e salas informatizadas.

Previsão 
Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Recomposição do quadro de servidores técnico administrativo e servidor docente 
qualificado e destinado aos setores.      SIM Em desenvolv.

2017 Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Recomposição do quadro de Servidores Técnico Administrativo e Servidor 
Docente Qualificado e destinado aos setores.      SIM Em desenvolv.

2018 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC recompõe o quadro de servidores técnico administrativo e servidor docente 
qualificado e destinado aos setores.      SIM Em desenvolv.

2019 O Colégio de Aplicação – CA/UFSC recompõe o quadro de servidores técnico administrativo e servidor docente 
qualificado e destinado aos setores.      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

3.18. Elaborar, após cinco anos da aprovação do PME, uma política 
intersetorial com articulação das áreas da Saúde, Assistência 
Social, Justiça, Direitos Humanos, Cultura e Diversidade, bem como 
outras organizações da sociedade civil, priorizando um Ensino 
Médio público de qualidade e equânime.

Previsão 
Orçamentária 

da Ação 
(LOA)

Não há 
previsão 

orçamentária
Executou 

estratégia? Parcialmente

Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta estratégia Executou 
Ação? Não iniciada

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 3A

Meta 3
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 90 % (noventa por cento).

Indicador 3A Nacional Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica

Conceitos e definições
Percentual de pessoas de 15 a 17 anos que estão matriculadas no município na Educação Básica.

Mede o grau de atendimento municipal escolar na faixa etária.

Fórmula de cálculo

(Número de pessoas de 15 a 17 anos matriculadas / Número total de pessoas de 15 a 17 anos) X 100

O Data SUS apresenta dados de pessoas com idades de 15 a 19 anos

C Á L C U L O
(Total das idades / 5) X 3 = Pessoas com idades entre 15 e 17 anos

Unidade de medida % de Pessoas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

Variáveis Fontes Instituições

População total de 15 a 17anos de idade Projeção Populacional do 
Município Fontes Oficiais

TP_ETAPA_ENSINO

Censo Escolar INEP
(matrículas de pessoas com 15 a 17 anos 

de idade)

Níveis de desagregação Estado e Municípios
Periodicidade de 

atualização Anual

Desvantagens

a) Não segue a fonte oficial de dados sugerida pelo Ministério (Censo Demográfico 2010 e PNAD), para o denominador. 
b) Não é comparável com outros entes subnacionais. 

c) Não mensura escolarização, apenas cobertura de matriculados na faixa etária especificada (ausência de dados anual para os que 
abandonaram a escola). 

d) Ao se utilizar a variável de endereço da matrícula (CO_MUNICIPIO), contabiliza-se estudantes que estudam em municípios diferentes 
dos que residem, podendo acarretar em cobertura acima de 100%.

 No entanto essa variável é de preenchimento obrigatório, enquanto a variavel de endereço de residência do estudante 
(CO_MUNICIPIO_END) não é preenchida em um número elevado de casos.

Vantagens Proporciona acompanhar o desempenho da cobertura de matrículas do municípo de modo desagregado e anual, via fonte alternativa de 
dados.

Ficha Metodológica para o Indicador 3B
Meta 3

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 
até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 
por cento).

Indicador 3B Nacional Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa

Conceitos e definições
Percentual de pessoas de 15 a 17 anos que estão matriculadas no município no Ensino Médio Regular.

Mede o grau de atendimento municipal escolar na faixa etária.

Fórmula de cálculo

(Número de pessoas de 15 a 17 anos matriculadas no Ensino Médio Regular / Número total de pessoas de 15 a 17 anos) X 100

O Data SUS apresenta dados de pessoas com idades de 15 a 19 anos

C Á L C U L O
(Total das idades / 5) X 3 = Pessoas com idades entre 15 e 17 anos

Unidade de medida % de Pessoas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

Variáveis Fontes Instituições

População total de 15 a 17 anos de idade Projeção Populacional do 
Município Fontes Oficiais



Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

TP_ETAPA_ENSINO

(matrículas de pessoas no Ensino Médio 
Regular com 15 a 17 anos de idade) Censo Escolar INEP

Níveis de desagregação Estado e Municípios
Periodicidade de 

atualização 
Anual

Desvantagens

a) Não segue a fonte oficial de dados sugerida pelo Ministério (Censo Demográfico 2010 e PNAD), para o denominador. 

b) Não é comparável com outros entes subnacionais. 

c) Não mensura escolarização, apenas cobertura de matriculados na faixa etária especificada (ausência de dados anual  para os que 
abandonaram a escola). 

d) Ao se utilizar a variável de endereço da matrícula (CO_MUNICIPIO), contabiliza-se estudantes que estudam em municípios diferentes 
dos que residem, podendo acarretar em cobertura acima de 100%. 

No entanto essa variável é de preenchimento obrigatório, enquanto a variavel de endereço de residência do estudante 
(CO_MUNICIPIO_END) não é preenchida em um número elevado de casos.

Vantagens Proporciona acompanhar o desempenho da cobertura de matrículas do municípo de modo desagregado e anual, via fonte alternativa de 
dados.



DADOS DA POPULAÇÃO



INDICADOR 3A

MATRÍCULAS
Educação Básica

1.5 – Número de Matrículas na Educação Básica - Ensino Regular, Especial e/ou Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), por Faixa Etária, segundo a Região Geográfica, a Unidade da Federação e o 

Município

Região 
Geográ

fica

Unidade da 
Federação Município

Número de Matrículas na Educação Básica - Ensino Regular, 
Especial e/ou EJA

15 a 17 ANOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Sul   Santa Catarina   Florianópolis  ( 15.911) ( 16.777) ( 17.470) ( 16.733) ( 17.084) ( 17.170) ( 17.050)

Fonte: INEP – Censo da Educação Básica 2014 a 2020
Notas: 1 - O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula.
           2 - Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE).
           3 - Inclui matrículas do Ensino Regular, Especial e/ou EJA.

           4 - A faixa etária é calculada considerando a idade do aluno na data de referência do Censo Escolar.

INDICADOR 3B
0

MATRÍCULAS
Ensino Médio - Ensino Regular e/ou Especial

1.50 – Número de Matrículas no Ensino Médio - Ensino Regular e/ou Especial, por Faixa Etária, segundo a 
Região Geográfica, a Unidade da Federação e o Município

Região 
Geogr
áfica

Unidade da 
Federação Município

Número de Matrículas no Ensino Médio - Ensino Regular 
e/ou Especial
15 a 17 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Sul   Santa Catarina   Florianópolis  13.600 13.505 13.603 12.951 13.282 13.572 17.050

Fonte: INEP – Censo da Educação Básica 2014 a 2020
Notas: 1 - O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula.
           2 - Não inclui matrículas em turmas de Atendimento Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE).
           3 - Inclui matrículas no Ensino Médio Propedêutico, Normal/Magistério  e Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) de Ensino Regular e/ou Especial.

           4 - A faixa etária é calculada considerando a idade do aluno na data de referência do Censo Escolar.



     

META SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
(ESPECIAL).

Prazo da Meta                  
Indicador 4A 2016 Prazo da Meta 

Indicador 4B 2016 Prazo da Meta 
Indicador 4C 2025

Meta 4

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o acesso à educação escolar aos estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino pública, gratuita ou privada, em todos os 
níveis, etapas e modalidades, com a garantia de sistema educacional inclusivo, conforme disposto no art. 8º, inciso III do Plano Nacional 
de Educação, nos termos do art. 208, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, e o atendimento 
educacional especializado, por meio de serviços da Educação Especial, que visam ao atendimento às necessidades específicas desse 
público.

Importância da 
Meta

A garantia dos direitos de crianças e adolescentes com deficiência, consta na efetivação da meta 4 para auxiliar no desenvolvimento 
integral de todos os estudantes e na construção de uma escola mais aberta aos diferentes ritmos de aprendizado e de uma sociedade 
mais tolerante.
A inserção de estudantes com deficiência no ensino regular, traz o desafio da permanência, que implica na oferta de educação de 
qualidade e estrutura que atenda às especificidades de cada um dos estudantes que são público da Educação Especial. São 
necessárias adequações na infraestrutura, garantia de transporte escolar acessível, formação continuada dos profissionais da escola e 
desenvolvimento de métodos de ensino adequados à especificidade de cada estudante. Além disto, currículo e o sistema de avaliações 
devem ser adequados ao conjunto de estudantes como um todo para garantir a inclusão.

INDICADORES DA META

INDICADOR 4A Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola Prazo 2016 Alcançou 
indicador? Sim

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e 
IBGE) de acordo com a linha base 2018 PNE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo 
com os relatórios de monitoramento validados pelo 
Fórum Municipal de Educação de Florianópolis)

INDICADOR 4B Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou 
superdotação que estudam em classes comuns da educação básica.

Prazo 2016 Alcançou 
indicador? Não 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e 
IBGE) de acordo com a linha base 2018 PNE 90,36% 89,22% 89,14% 92,14% 90,59% 91,19% 91,76%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo 
com os relatórios de monitoramento validados pelo 
Fórum Municipal de Educação de Florianópolis)

INDICADOR 4C
Percentual de matrículas na Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação que recebem Atendimento Educacional 
Especializado

Prazo: 2025 Alcançou 
indicador? Não 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 75%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e 
SED/SC) de acordo com a linha base 2018 PNE 38,4% 46,7% 49,8% 56,8% 64,3%

NOTA O indicador 4C foi incluído na linha base de monitoramento do PNE em 2020

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

Meta 04

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o acesso à educação escolar aos estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino pública, gratuita ou privada, em todos os 
níveis, etapas e modalidades, com a garantia de sistema educacional inclusivo, conforme disposto no art. 8º, inciso III do Plano Nacional 
de Educação, nos termos do art. 208, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, e o atendimento 
educacional especializado, por meio de serviços da Educação Especial, que visam ao atendimento às necessidades específicas desse 
público

ESTRATÉGIA

4.1. Fundamentar-se no Art. 8º do Plano Nacional de Educação, inciso 
III, que resolve que os entes federados estabelecerão nos respectivos 
planos de educação estratégias que garantam o atendimento das 
necessidades específicas na educação especial, assegurando o 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e 
modalidades da rede pública de ensino, gratuita e privada.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016
Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria nº 122/2016 na Rede Municipal.
Implantação de vagas destinadas as crianças com necessidades educativas especiais em regime de Co-
docência e AEE - a atuação da Educação Especial no ensino regular acontece de forma 
complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes oferecendo 
aos estudantes estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua aprendizagem.

     SIM Em desenvolv.

2017

Na SME -  é garantido mediante os Serviços oferecidos nas Unidades Educativas e Convênios com Instituições 
Especializadas. Na rede privada a Secretaria Municipal de Educação - SME se dispõe para formação e 
orientações, entretanto não há uma fiscalização efetiva.

     SIM Em desenvolv.

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Implantação de vagas destinadas as crianças com Necessidades Educativas 
Especiais em regime de Co-docência e Atendimento Educacional Especializado - AEE a atuação da Educação 
Especial no Ensino Regular acontece de forma complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma 
colaborativa com os demais docentes oferecendo aos estudantes estratégias que venham a possibilitar o pleno 
desenvolvimento de sua aprendizagem. 

     SIM Em desenvolv.



2018

O Colégio de Aplicação- CA/UFSC implanta vagas destinadas às crianças com necessidades educativas 
especiais em regime de co-docência e AEE - a atuação da Educação Especial no ensino regular acontece de 
forma complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes 
oferecendo aos estudantes, estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua 
aprendizagem.      SIM Em desenvolv.
No NDI não há Atendimento Educacional Especializado. Os professores atuam em parceria com os estagiários 
não obrigatórios em sala para garantir o princípio inclusivo. Há uma equipe multiprofissional que orienta 
professores e estagiários para a atuação pedagógica em relação às crianças público-alvo da Educação 
Especial.

2019

A Secretaria Municipal de Educação - O Município de Florianópolis garante estratégias para o atendimento das 
necessidades específicas na educação especial e assegura um sistema educacional inclusivo.     

     SIM Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação- CA/UFSC implanta vagas destinadas às crianças com necessidades educativas 
especiais em regime de co-docência e AEE - a atuação da Educação Especial no ensino regular acontece de 
forma complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes 
oferecendo aos estudantes, estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua 
aprendizagem.
No NDI não há Atendimento Educacional Especializado. Os professores atuam em parceria com os estagiários 
não obrigatórios em sala para garantir o princípio inclusivo. Há uma equipe multiprofissional que orienta 
professores e estagiários para a atuação pedagógica em relação às crianças público-alvo da Educação 
Especial.

2020
No NDI a Inclusão é um dos princípios pedagógicos elencados na Proposta Curricular do NDI e se desdobra em 
ações específicas no cotidiano pedagógico. O que faltam são mais profissionais para atendimento pleno desse 
princípio. Os profissionais foram solicitados por meio de ofício em 2019, no entanto, devido às restrições 
orçamentárias vivenciadas pelas Universidades Federais, as contratações ainda não foram efetivas.

     SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
4.2. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do 
ensino regular sob alegação de deficiência e promovida à articulação 
pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 
especializado.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016
Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria nº 122/2016 na Rede Municipal.

     SIM Em desenvolv.
Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Proceder à descrição das necessidades relacionadas ao processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes (adaptação de currículo, e/ou adaptação de atividades e avaliações, e/ou 
tempo diferenciado para atividades e avaliações, e/ou adaptação do espaço, e/ou necessidade de mediação em 
sala de aula por professor da educação especial e/ou estagiário, e/ou utilização de recursos, tecnologias 
assistivas etc.).

2017

Na Rede Pública Municipal é garantido mediante o Serviço da Educação Especial dos Professores de 
Educação Especial que atuam nas Salas Multimeios. A SME procura garantir por meio de Formações, 
Orientações e Assessoramentos. A Articulação Pedagógica é fomentada pelo Serviço da Rede Municipal de 
Educação.

     SIM Em desenvolv.

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Proceder à descrição das necessidades relacionadas ao Processo de 
Ensino-Aprendizagem dos Estudantes (Adaptação de Currículo, e/ou Adaptação de Atividades e Avaliações, 
e/ou tempo diferenciado para atividades e Avaliações, e/ou Adaptação do Espaço, e/ou Necessidade de 
Mediação em Sala de Aula por Professor da Educação Especial e/ou Estagiário, e/ou Utilização de Recursos, 
Tecnologias Assistivas etc.

     SIM Em desenvolv.

2018

Estratégia executada pela SME por meio do Serviço da Educação Especial e dos professores de educação 
especial que atuam nas Salas Multimeios. A Articulação Pedagógica é fomentada pelo Serviço da Rede 
Municipal de Educação.

     SIM Em desenvolv.

No NDI as crianças com deficiência podem concorrer tanto na lista das vagas reservadas como na lista geral no 
sorteio para o ingresso no NDI. Além disso, considerando a faixa etária compreendida pela educação infantil, 
algumas deficiências ou transtornos são diagnosticados após o ingresso da criança na instituição, levando a um 
número crescente de crianças público alvo da Educação Especial no Núcleo.

     SIM Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação – CA/ UFSC procede à descrição das necessidades relacionadas ao processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes (adaptação de currículo, e/ou adaptação de atividades e avaliações, e/ou 
tempo diferenciado para atividades e avaliações, e/ou adaptação do espaço, e/ou necessidade de mediação em 
sala de aula por professor da educação especial e/ou estagiário, e/ou utilização de recursos, tecnologias 
assistivas etc.).

     SIM Em desenvolv.

2019

A Secretaria Municipal de Educação oferta a educação inclusiva por meio de portarias de documentos oficiais 
que obrigam a matrícula de forma equânime e vedam discriminação por qualquer característica seja cor, sexo, 
gênero, deficiência, etc. A Educação Especial está estruturada como modalidade e atua em todos os níveis de 
ensino de forma transversal. O Atendimento Educacional Especializado é um serviço que atende 
individualmente as famílias, aos estudantes, mas que também tem como função articular-se pedagogicamente 
na Unidade em que atua. Na Rede Municipal é garantido mediante o Serviço da Educação Especial dos 
Professores de Educação Especial que atuam nas Salas Multimeios. A SME procura garantir e fomentar a 
articulação pedagógica por meio de Formações, Orientações e Assessoramentos à toda a Rede Municipal de 
Ensino.

     SIM Em desenvolv.

No NDI as crianças com deficiência podem concorrer tanto na lista das vagas reservadas como na lista geral no 
sorteio para o ingresso no NDI. Além disso, considerando a faixa etária compreendida pela educação infantil, 
algumas deficiências ou transtornos são diagnosticados após o ingresso da criança na instituição, levando a um 
número crescente de crianças público alvo da Educação Especial no Núcleo.    

     SIM Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação – CA/ UFSC procede à descrição das necessidades relacionadas ao processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes (adaptação de currículo, e/ou adaptação de atividades e avaliações, e/ou 
tempo diferenciado para atividades e avaliações, e/ou adaptação do espaço, e/ou necessidade de mediação em 
sala de aula por professor da educação especial  e/ou estagiário, e/ou utilização de recursos, tecnologias 
assistivas etc.).

     SIM Em desenvolv.



2020

A SME - garante a oferta da educação inclusiva por meio de portarias de documentos oficiais (legais e 
orientadores) que obrigam a matrícula de forma equânime e vedam discriminação por qualquer característica 
seja cor, sexo, gênero, deficiência, etc.  A Educação Especial está estruturada como modalidade e atua em 
todos os níveis de ensino de forma transversal. O Atendimento Educacional Especializado é um serviço que 
atende individualmente as famílias, aos estudantes, mas que também tem como função articular-se 
pedagogicamente na Unidade em que atua. Na Rede Municipal é garantido mediante o Serviço da Educação 
Especial dos Professores de Educação Especial que atuam nas Salas Multimeios. A SME procura garantir e 
fomentar  a articulação pedagógica por meio de Formações, Orientações e Assessoramentos à toda a Rede 
Municipal de Ensino. 

     SIM Em desenvolv.

No NDI - apesar de ter uma equipe multiprofissional voltada para esta finalidade e a inclusão ser considerada 
um princípio pedagógico e responsabilidade de todos os envolvidos no processo pedagógico, falta ao NDI uma 
sala multimeios e não realizamos Atendimento Educacional Especializado.

     SIM Em desenvolv.

Obs.: Na SME em 2020, tinham 621 crianças com deficiência matriculadas na educação infantil. No Ensino Fundamental, 681 estudantes e na EJA, 38 
estudantes. Total na rede: 1.340 matrículas. 

ESTRATÉGIA

4.3. Consolidar práticas pedagógicas que reconheçam que os 
estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 
habilidades/superdotação são de responsabilidade de todos que 
compõem a comunidade escolar e não apenas dos professores e 
profissionais da Educação Especial. Esses estudantes devem ter 
acesso e participação às atividades escolares comuns a todos os 
estudantes.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016
Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria nº 122/2016 na Rede Municipal.
Abertura/Implantação de vagas destinadas as crianças com necessidades educativas especiais em regime de 
Co-docência e AEE - a atuação da Educação Especial no ensino regular acontece de forma 
complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes oferecendo 
aos estudantes estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua aprendizagem.

     SIM Em desenvolv.

2017

Na SME - Por meio de formação a Secretaria Municipal de Educação - SME está fomentando esta prática, 
Assim como, o trabalho do Atendimento Educacional Especializado - AEE é incentivado a trabalhar com 
Planejamento Colaborativo com os profissionais envolvidos nas Unidades Educativas.

     SIM Em desenvolv.

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Abertura/Implantação de vagas destinadas as crianças com Necessidades 
Educativas Especiais em regime de Co-docência e Atendimento Educacional Especializado - AEE -a atuação 
da Educação Especial no Ensino Regular acontece de forma Complementar/Suplementar. Assim, o 
Atendimento Educacional Especializado - AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes 
oferecendo aos estudantes estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua 
aprendizagem. 

     SIM Em desenvolv.

2018
A SME, por meio de formações fomenta a execução desta estratégia, assim como, o trabalho do AEE é 
incentivado a trabalhar com Planejamento Colaborativo com os profissionais envolvidos nas Unidades 
Educativas.

     SIM Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação- CA/UFSC - o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes oferecendo 
aos estudantes, estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua aprendizagem      SIM Em desenvolv.

2019

A SME, por meio de formações fomenta a execução desta estratégia, assim como, o trabalho do AEE é 
incentivado a trabalhar com Planejamento Colaborativo com os profissionais envolvidos nas Unidades 
Educativas.

     SIM Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação- CA/UFSC - Implanta vagas destinadas as crianças com necessidades educativas 
especiais em regime de co-docência e AEE -  a atuação da Educação Especial no ensino regular acontece de 
forma complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes 
oferecendo aos estudantes, estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua 
aprendizagem.

     SIM Em desenvolv.

2020
A SME - por meio de for,mação, documentos orientadores e assessoramentos, a Secretaria Municipal de 
Educação - SME está fomentando esta prática, Assim como, o trabalho do Atendimento Educacional 
Especializado - AEE é incentivado a trabalhar com Planejamento Colaborativo com os profissionais envolvidos 
nas Unidades Educativas.

     SIM Em desenvolv.

No NDI - considerando a inclusão como princípio pedagógico, ela é entendida como responsabilidade de todos 
os envolvidos no processo pedagógico.      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.4. Assegurar a matrícula dos estudantes com deficiência, transtorno 
do espectro autista e altas habilidades/superdotação, bem como o 
atendimento educacional especializado, na rede privada de ensino, 
considerando que a educação constitui direito humano incondicional e 
inalienável e que a rede de ensino privada está vinculada ao regime 
jurídico administrativo do sistema educacional brasileiro devendo 
cumprir as normas gerais de educação nacional.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016

Na SME - Abertura/Implantação de vagas destinadas as crianças com necessidades educativas especiais em 
regime de Co-docência e AEE - a atuação da Educação Especial no ensino regular acontece de forma 
complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes oferecendo 
aos estudantes estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua aprendizagem.

     SIM Em desenvolv.

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Abertura/Implantação de vagas destinadas as crianças com Necessidades 
Educativas Especiais em regime de Co-docência e Atendimento Educacional Especializado - AEE a atuação da 
Educação Especial no Ensino Regular acontece de forma complementar / suplementar. Assim, o Atendimento 
Educacional Especializado - AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes oferecendo aos 
estudantes estratégias que venham a possibilitar o Pleno Desenvolvimento de sua Aprendizagem.

     SIM Em desenvolv.

2018

Na SME - A política de educação especial determina que os sistemas de ensino sejam inclusivos, o que envolve 
também as escolas mantidas pela iniciativa privada.      SIM Em desenvolv.



2018 No NDI, os professores atuam em parceria com os estagiários não-obrigatórios em sala para garantir o princípio 
inclusivo. Há uma equipe multiprofissional que orienta professores e estagiários para a atuação pedagógica em 
relação às crianças público-alvo da Educação Especial. O planejamento é feito de forma a contemplar essas 
questões e todos os adultos envolvidos no processo pedagógico são corresponsáveis por todas as crianças.

     SIM Em desenvolv.

2019

A SME -  dispõe, por meios dos assessores da área da educação especial, orientações e formação necessária 
para a rede privada de ensino para assegurar a matrícula dos estudantes público alvo da educação especial. 
Como também a rede privada conta com a documentação   legal   necessária   para   garantir   a   matrícula   e   
os   serviços   necessários   com o Atendimento Educacional Especializado - AEE.

     SIM Em desenvolv.

A política de educação especial determina que os sistemas de ensino sejam inclusivos, o que envolve também 
as escolas mantidas pela iniciativa privada.      SIM Em desenvolv.

No NDI, os professores atuam em parceria com os estagiários não-obrigatórios em sala para garantir o princípio 
inclusivo. Há uma equipe multiprofissional que orienta professores e estagiários para a atuação pedagógica em 
relação às crianças público-alvo da Educação Especial. O planejamento é feito de forma a contemplar essas 
questões e todos os adultos envolvidos no processo pedagógico são corresponsáveis por todas as crianças.

     SIM Em desenvolv.

2020 O NDI - possui reserva de vagas no sorteio de ingresso para crianças público alvo da Educação Especial. 
Essas crianças concorrem tanto na lista geral, quanto na lista reservada.      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.5. Fornecer dados que contribuam na contabilização, para fins do 
repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, 
das matrículas dos(as) estudantes da educação regular da rede 
pública que recebam atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas 
matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, 
conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial 
oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação 
exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho 
de 2007.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o seguinte 
Projeto/Atividade vinculado a esta estratégia: 2.151.  

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016
Na SME - Estratégia iniciada conforme dados do CENSO.        SIM  Em desenvolv.

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Atende as chamadas de sensos e sondagens educativas dos Ministérios: de 
Educação, da Saúde e do Planejamento.        SIM  Em desenvolv.

2017
Na SME - Insere-se dados coletados das Unidades Educativas para inserir no Censo Escolar.        SIM  Em desenvolv.

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Atende as chamadas de sensos e sondagens educativas dos Ministérios: de 
Educação,da Saúde e  do Planejamento.        SIM  Em desenvolv.

2018
A SME coleta os dados nas Unidades Educativas sob a supervisão e colaboração da coordenação de 
Educação Especial a fim de inseri-los no Censo Escolar.        SIM  Em desenvolv.

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Atende as chamadas de sensos e sondagens educativas dos Ministérios: de 
Educação,da Saúde e  do Planejamento.        SIM  Em desenvolv.

2019
A SME coleta os dados nas Unidades Educativas sob a supervisão e colaboração da coordenação de 
Educação Especial a fim de inseri-los no Censo Escolar.        SIM  Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação - CA/UFSC atende as chamadas de censo e sondagens educativas dos Ministérios: de 
Educação, da Saúde e do Planejamento        SIM  Em desenvolv.

2020
Na SME - Os dados são coletados nas Unidades Educativas da rede municipal de ensino sob a supervisão e 
colaboração dos Assessores da Educação Especial da Secretaria Municipal a fim de Inseri-los  no Censo 
Escolar como também foi iniciado a computação de dados detalhados no Sistema de Gestão Escolar da rede 
municipal de ensino.

       SIM  Em desenvolv.

No NDI as informações sobre as matrículas e alunos são fornecidas pelo preenchimento anual do Censo 
Escolar        SIM  Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.6. Promover, no prazo de vigência deste Plano, a universalização do 
atendimento escolar à demanda manifestada pelas famílias de 
crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtorno do 
espectro autista e altas habilidades ou superdotação, observado o que 
dispõe a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na Secretaria Municipal de Educação,o acesso à creche é definido pela portaria de matrícula que estabelece 
como critério menor renda per capita.        SIM  Em desenvolv.

2017 Na Rede pública Municipal é garantido por meio da Portaria de Matrícula.        SIM  Em desenvolv.

2018
Na rede pública municipal de ensino as matrículas são realizadas conforme portaria de matrículas. A SME de 
Florianópolis garante estratégias para o atendimento das necessidades específicas na educação especial e 
assegura um sistema educacional inclusivo. Em 2018 foram implantadas 05 novas Salas Multimeios, totalizando 
31 salas. 

       SIM  Em desenvolv.

2019 Na rede pública municipal de ensino as matrículas são realizadas conforme portaria de matrículas. A
SME/DEI oferta formação continua que trata da política de educação inclusiva da rede para os profissionais da 
educação infantil. 

       SIM  Em desenvolv.

2020 Na SME - As matrículas são realizadas conforme portaria de matrículas da Rede Municipal de Ensino. Em desenvolv.



Obs.:

ESTRATÉGIA

4.7. Implantar e ampliar, ao longo deste Plano, o número de salas de 
recursos multifuncionais, conforme a demanda de estudantes com 
deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades/ 
superdotação, assegurando a oferta do atendimento educacional 
especializado e fomentando a formação continuada de professores 
(as) para o atendimento educacional especializado nas escolas 
regulares, gratuitas e privadas. 

 
Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, 
foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a 

esta estratégia: 1.626; 1.627; 
2.151; 2.173; 2.179; 2.291; 

2.366; 2.421; 4.655; 4.658;                                         

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Houve um aumento de 03 (três) Salas Multimeios.
Criação de salas de AEE – Atendimento Educacional Especializado.        SIM  Em desenvolv.

2017 Por meio de verificação de dados a Secretaria Municipal de Educação - SME vem aumentando o número de 
Salas Multifuncionais conforme o aumento de demanda por região do Município, na Rede Municipal de ensino. 
Atualmente a Rede possui 26 Salas Multifuncionais.

       SIM  Em desenvolv.

2018
A SME, por meio de verificação de dados vem aumentando o número de Salas Multifuncionais conforme 
demanda. Atualmente a Rede possui 31 Salas Multifuncionais.        SIM  Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação- CA/UFSC também implantou as salas de AEE – Atendimento Educacional 
Especializado.        SIM  Em desenvolv.

2019
A SME, por meio de verificação de dados vem aumentando o número de Salas Multifuncionais conforme 
demanda, por região do município. Em 2018 a Rede possuía 31 Salas Multifuncionais, em 2019 foram 
implantadas 05 novas Salas Multifuncionais, totalizando 36 salas, um incremento de 16,13%.

       SIM  Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação- CA/UFSC também implantou as salas de AEE – Atendimento Educacional 
Especializado.        SIM  Em desenvolv.

2020
Na SME - Por meio de verificação de dados e ampliação do número de estudantes matriculados, a Secretaria 
Municipal de Educação - SME vem aumentando o número de Salas Multifuncionais  conforme o aumento de 
demanda por região do Município, na Rede Municipal de ensino. Em 2020 a Rede  contava com 39 Salas 
Multifuncionais.        

       SIM  Em desenvolv.

O NDI - registrou a demanda e fez a solicitação em 2019, no entanto, devido às restrições orçamentárias 
vivenciadas pelas Universidades Federais, as contratações ainda não foram efetivas.        SIM  Em desenvolv.

NÚMERO DE ESCOLAS COM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) ADQUIRIDAS JUNTO AO MEC

ANÁLISES DO FÓRUM MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

Ano 
2016 16

A política de inclusão é realidade em 
Florianópolis, nesse sentido e em 
cumprimento aos diplomas legais, desde 2016, 
as escolas são equipadas com salas de 
recursos multifuncionais para atendimento 
educacional especializado. Em 2016, tinham 
16 salas de AEE, chegando em 2020 com 21 
salas de AEE, o que corresponde a um 
incremento de quase 1/3 num período de 4 
anos.                                                                                      
Destaca-se que a Secretaria Municipal de 
Educação em 2020 contava com 39 salas 
multifuncionais .                                                                                                                                                   

Ano 
2017 17

Ano 
2018 21

Ano 
2019 21

Ano 
2020 21

Fonte de 
Pesquisa

MEC/Inep/DEED/Censos Escolares de 2016 a 2020

ESTRATÉGIA

4.8. Garantir atendimento educacional especializado em salas de 
recursos multifuncionais, preferencialmente em escolas da rede 
regular de ensino, gratuitas e privadas, ou em instituições 
especializadas, públicas ou conveniadas, nas formas complementar e 
suplementar, a todos os estudantes com deficiência, transtorno do 
espectro autista e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 
rede de educação básica, conforme necessidade identificada por meio 
de avaliação, ouvidos a família e o estudante.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Atendimento nas Salas Multimeios e convênio com APAE.
Criação de salas de AEE – Atendimento Educacional Especializado.        SIM  Em desenvolv.

2017
Na SME - O Atendimento Educacional Especializado - AEE é garantido para os estudantes do público alvo da 
Educação Especial em todas Unidades Educativas, por meio de organização de Polos realizado e ofertado em 
seus diversos aspectos: Atendimento Educacional Especializado - AEE para o estudante e Atendimento 
Educacional Especializado - AEE com o estudante de acordo com a necessidade. Por meio de convênio com 
Instituições especializadas também é garantido o Atendimento Educacional Especializado - AEE.

       SIM  Em desenvolv.

2018
A SME garante o AEE para os estudantes, público alvo da Educação Especial matriculados nas unidades 
educativas, por meio de organização de polos e também, por meio de convênio com instituições especializadas 
conveniadas com o Poder Público Municipal.

       SIM  Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação - CA/UFSC também implantou as salas de AEE.        SIM  Em desenvolv.

O NDI não possui AEE por falta de profissionais e de espaço.        SIM  Em desenvolv.



2019

A Secretaria Municipal de Educação - O Atendimento Educacional Especializado - AEE é garantido para os 
estudantes do público alvo da Educação Especial em todas Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino, 
por meio de organização de Polos realizado e ofertado em seus diversos aspectos: Atendimento Educacional 
Especializado - AEE para o estudante e o AEE com o estudante de acordo com a necessidade. Por meio de 
convênio com Instituições especializadas também é garantido o AEE.

       SIM  Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação - CA/UFSC também implantou as salas de AEE.        SIM  Em desenvolv.

O NDI não possui AEE por falta de profissionais e de espaço.        SIM  Em desenvolv.

2020
O Atendimento Educacional Especializado - AEE é garantido para os estudantes do público alvo da Educação 
Especial em todas Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino, por meio de organização de Polos de 
Sala de Recursos Multifuncionais realizado e oferecido em seus diversos aspectos: Atendimento Educacional 
Especializado - AEE para o estudante e o  AEE com o estudante de acordo com a necessidade. Por meio de 
convênio com Instituições especializadas também é garantido o  AEE.                                                                                                                                                                                                                                      
O NDI registrou a demanda e fez a solicitação em 2019, no entanto, devido às restrições orçamentárias 
vivenciadas pelas Universidades Federais, as contratações ainda não foram efetivas.

       SIM  Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.9. Estimular a criação de núcleos inter/multidisciplinares de apoio, 
pesquisa, produção e assessoria em Tecnologia Assistiva, articulados 
com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas 
de saúde, assistência social, pedagogia, psicologia, arquitetura, 
engenharia entre outras áreas para apoiar o trabalho dos professores 
do atendimento educacional especializado e aperfeiçoar os recursos, 
serviços e estratégias de acessibilidade para os estudantes da 
educação básica e do ensino superior com deficiência, transtorno do 
espectro autista e altas habilidades ou superdotação.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Há necessidade de estabelecer política intersetorial de proteção e atenção à infância. Criar um 
núcleo multidisciplinar em tecnologia assistiva. Em desenvolv.

2018 O NDI conta com uma equipe multiprofissional composta pelas áreas da psicologia, pedagogia, educação 
especial, nutrição, enfermagem e serviço social, que acompanha às questões relativas à efetivação do princípio 
inclusivo nas propostas e práticas pedagógicas.

       SIM  Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação está realizando um Projeto de um núcleo de tecnologia assistiva, mas já 
conta com serviços intersetoriais da rede pública municipal.        SIM  Em desenvolv.

O NDI conta com uma equipe multiprofissional composta pelas áreas da psicologia, pedagogia, educação 
especial, nutrição, enfermagem e serviço social, que acompanha às questões relativas à efetivação do princípio 
inclusivo nas propostas e práticas pedagógicas.

       SIM  Em desenvolv.

2020
O NDI - possui uma equipe multiprofissional voltada às questões da inclusão que articula servidores do NDI de 
diversas áreas (pedagogia, psicologia, serviço social, nutrição e  enfermagem) e, professores dos cursos de 
pedagogia e psicologia da UFSC e estagiários do curso de psicologia da UFSC.                                                                                                                                                         

       SIM  Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.10. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituições públicas e gratuitas, para garantir o 
acesso e a permanência dos estudantes com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da 
disponibilização de material didático próprio e de recursos de 
tecnologia assistiva, a necessidade desses estudantes, assegurando, 
ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades 
de ensino, a identificação dos (as) estudantes com altas habilidades 
ou superdotação.

 
Nas LOAs de 2018; 2019; 2020, foram identificados os 

seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 
2.034; 2.038; 2.057; 2.151; 2.291; 2.421; 4.232; 4.233; 4.460; 

4.658 e 4.659. 
 

Executou 
estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia parcialmente alcançada considerando que para adequações arquitetônicas ART’s 
(Anotação de responsabilidade técnica) dos processos licitatórios, tecnologia assistiva, CAP (Centro de apoio 
pedagógico para atendimento às pessoas com deficiência visual) e sala multimeios (SMM).

       SIM  Em desenvolv.

2017
Na SME - Estratégia parcialmente alcançada considerando que para adequações Arquitetônicas Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART’s dos Processos Licitatórios, Tecnologia Assistiva, Centro de Apoio 
Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual -CAP e Sala Multimeios - SMM. O transporte 
acessível é garantido para estudantes com deficiência por meio de convênio com Instituição Especializada.

       SIM  Em desenvolv.

2018
No NDI, são produzidos alguns materiais adaptados para uso no cotidiano pedagógico de acordo com 
necessidades das crianças público alvo da educação especial.        SIM  Em desenvolv.

No NDI, são produzidos alguns materiais adaptados para uso no cotidiano pedagógico de acordo com 
necessidades das crianças público alvo da educação especial.        SIM  Em desenvolv.

2019

Na SME - As adequações Arquitetônicas nas Unidades Educativas da rede pública municipal de ensino seguem 
em constante manutenção e na realização de novas obras. Conta como serviço de adequação o Centro de 
Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual - CAP e Sala Multimeios - SMM que 
oferecem recursos acessíveis para assegurar o processo de inclusão. 
As adequações arquitetônicas são realizadas nas unidades educativas da rede pública municipal de acordo 
com as normas de acessibilidade universal. O Transporte acessível é garantido para estudantes com deficiência 
física com difícil acesso ao Transporte coletivo por meio de convênio com instituição especializada conveniada 
com o Poder Público Municipal.

       SIM  Em desenvolv.

No NDI, são produzidos alguns materiais adaptados para uso no cotidiano pedagógico de acordo com 
necessidades das crianças público alvo da educação especial.        SIM  Em desenvolv.

2020
Na SME - As adequações arquitetônicas nas Unidades Educativas da rede municipal seguem em constante 
manutenção e na realização de novas obras conforme as orientações vigentes de acessibilidade, conta como 
serviço de adequação o  Centro de Apoio Pedagógico para atendimento às Pessoas com Deficiência Visual -
CAP  e Sala Multimeios - SM que oferecem recursos acessíveis para assegurar o processo de inclusão. O 
transporte acessível é garantido para estudantes com deficiência física com difícil acesso ao transporte coletivo 
por meio de convênio com Instituição Especializada.

       SIM  Em desenvolv.

Obs.:



ESTRATÉGIA

4.11. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, como primeira língua e na modalidade escrita da 
Língua Portuguesa,como segunda língua, aos estudantes com surdez 
e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos,com 
classes e escolas bilíngues em escolas inclusivas, nos termos do Art. 
22 do Decreto no 5.626/2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a identificação do 
tipo de comunicação e dos recursos que devem ser adotados para 
esses estudantes levando em consideração suas necessidades e 
interesses.

Nas LOAs de 2018; 2019, 2020,  foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.040; 2.046; 2.151; 2.173; 2.421; 4.460.                                                                                                                                                                                                                               

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016
Na SME - Estratégia iniciada conforme o professor de libras e intérprete de Libras previstos na Portaria 
122/2016. Contratação de docentes surdos para ministrar aulas de Libras nas turmas em que contenham 
alunos surdos, contratação de interpretes de sinais para atuarem nas aulas, reuniões e eventos que se fizerem 
necessários para a interpretação de sinais envolvendo alunos, professores, técnicos surdos e a comunidade 
escolar.

       SIM  Em desenvolv.

2017
Na SME - Estratégia iniciada conforme serviço oferecido mediante Professor de Libras e Professor Auxiliar 
Intérprete, Educacionais previstos na Portaria 122/2016.        SIM  Em desenvolv.

Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Contratação de docentes surdos para ministrar aulas de Libras nas turmas 
em que contenham alunos surdos, contratação de intérpretes de sinais para atuarem nas aulas, reuniões e 
eventos que se fizerem necessários para a interpretação de sinais envolvendo alunos, professores, técnicos 
surdos e a Comunidade Escolar

       SIM  Em desenvolv.

2018

A SME oferece para escolas com estudantes surdos matriculados Professor de Libras e Professor Auxiliar 
Intérprete Educacional, previstos na Portaria nº 122/2016.        SIM  Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação - CA/UFSC, contrata docentes surdos para ministrar aulas de Libras nas turmas com 
alunos surdos, contratação de interpretes de sinais para atuarem nas aulas, reuniões e eventos que se fizerem 
necessários para a interpretação de sinais envolvendo alunos, professores, técnicos surdos e a comunidade 
escolar.

       SIM  Em desenvolv.

Na UFSC existem intérpretes de LIBRAS que estariam disponíveis, mas no NDI até o momento não houve 
matrícula de nenhuma criança com surdez.        SIM  Em desenvolv.

2019

A SME oferece para escolas com estudantes surdos matriculados Professor de Libras e Professor Auxiliar 
Intérprete Educacional, previstos na Portaria nº 122/2016, a qual consta as atribuições para a comunidade ter 
acesso a Língua de Sinais.        SIM  Em desenvolv.

O Colégio de Aplicação - CA/UFSC, contrata docentes surdos para ministrar aulas de Libras nas turmas com 
alunos surdos, contratação de interpretes de sinais para atuarem nas aulas, reuniões e eventos que se fizerem 
necessários para a interpretação de sinais envolvendo alunos, professores, técnicos surdos e a comunidade 
escolar.        SIM  Em desenvolv.

Na UFSC existem intérpretes de LIBRAS que estariam disponíveis, mas no NDI até o momento não houve 
matrícula de nenhuma criança com surdez.        SIM  Em desenvolv.

2020
A rede pública municipal oferece para escolas com estudantes surdos matriculados Professor de Libras e 
Professor Auxiliar Intérprete, Educacionais previstos na Portaria 122/2016 suas atribuições para a comunidade 
escolar ter acesso a Língua Brasileira de Sinais. Na rede municipal de ensino em algumas unidades educativas, 
todos os estudantes recebem a oferta do ensino da LIBRAS. 

       SIM  Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
4.12. Garantir a oferta do Sistema Braille e programas de leitores de 
tela para estudantes com cegueira, bem como a adoção de recursos e 
estratégias de comunicação para estudantes com surdo cegueira e 
baixa visão.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados 
os seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.151; 2.337; 2.348 e 4.460.                                                                                      

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme CAP- (Centro de Apoio Pedagógico para o Atendimento às pessoas com 
Deficiência Visual).        SIM  Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia realizada conforme Centro de Apoio Pedagógico para o Atendimento às pessoas com 
Deficiência Visual - CAP e adaptações necessárias também são realizadas pelos Professores de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE que atuam nas Salas Multimeios.

       SIM  Em desenvolv.

2018
A SME executa esta estratégia por meio do Centro de Apoio Pedagógico para o Atendimento às pessoas com 
Deficiência Visual - CAP e adaptações realizadas pelos professores do Atendimento Educacional Especializado 
- AEE que atuam nas Salas Multimeios.

       SIM  Em desenvolv.

No NDI até o momento não houve matrícula de nenhuma criança com cegueira, apenas com baixa visão, para 
as quais foram produzidos materiais adaptados explorando as questões táteis, considerando as especificidades 
da faixa etária compreendida pela educação infantil.

       SIM  Em desenvolv.

2019
A SME executa esta estratégia por meio do Centro de Apoio Pedagógico para o Atendimento às pessoas com 
Deficiência Visual - CAP e adaptações realizadas pelos professores do Atendimento Educacional Especializado 
- AEE que atuam nas Salas Multimeios.

       SIM  Em desenvolv.

No NDI até o momento não houve matrícula de nenhuma criança com cegueira, apenas com baixa visão, para 
as quais foram produzidos materiais adaptados explorando as questões táteis, considerando as especificidades 
da faixa etária compreendida pela educação infantil.

       SIM  Em desenvolv.

2020  Na SME - Estratégia realizada, conforme Centro de Apoio Pedagógico para o Atendimento às Pessoas com 
Deficiência Visual - CAP e adaptações necessárias também são realizadas pelos Professores de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE que atuam nas Salas Multimeios.

       SIM  Em desenvolv.



Obs.:

ESTRATÉGIA

4.13. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado complementar e suplementar 
aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a 
educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da 
educação especial nessa etapa da educação básica.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.057; 2.151; 2.337; 2.348; 2.366; 4.655; 4.661;                                                                                              

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Considerações dos critérios da Portaria de matrícula não prioriza.          SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Considerações dos critérios da Portaria de Matrícula não prioriza o acesso. A oferta do Atendimento 
Educacional Especializado - AEE é realizado em todos níveis de ensino e na modalidade Educação de Jovens 
e Adultos - EJA, inseridos na Rede Municipal de Ensino.

         SIM Em desenvolv.

2018
A SME considerando os critérios estabelecidos na Portaria de Matrícula não prioriza o acesso. O Atendimento 
Educacional Especializado - AEE é ofertado a todos os(as) alunos(as) da educação especial matriculados nas 
etapas e modalidades de ensino disponibilizados pela rede pública municipal de ensino. 

         SIM Em desenvolv.

O NDI não possui AEE por falta de profissionais e de espaço.          SIM Em desenvolv.

2019
A SME considerando os critérios estabelecidos na Portaria de Matrícula não prioriza o acesso. O Atendimento 
Educacional Especializado - AEE é ofertado a todos os(as) alunos(as) da educação especial matriculados nas 
etapas e modalidades de ensino disponibilizados pela rede pública municipal de ensino. 

         SIM Em desenvolv.

O NDI não possui AEE por falta de profissionais e de espaço.          SIM Em desenvolv.

2020

A SME nas considerações dos critérios da Portaria de Matrícula não prioriza o acesso. A oferta do Atendimento 
Educacional Especializado - AEE é realizado em todos os níveis de ensino e na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, inseridos na Rede Municipal de Ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
No NDI -  embora  não ofereça diretamente o Atendimento Educacional Especializado, realiza levantamento dos 
atendimentos que os alunos realizam em outras instituições, realizam reuniões para dialogar com os outros 
profissionais e instituições que atendem os alunos do NDI, e auxiliam no encaminhamento para instituições que 
realizam esse atendimento.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.14. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à 
escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da 
permanência e do desenvolvimento escolar dos estudantes com 
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de 
renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, 
preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições 
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as 
famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância, à adolescência e à juventude.  

 Nas LOAs de 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.057; 2.060; 
2.173; 2.179; 2.291; 2.337; 2.348; 2.362; 2.365; 2.366; 2.927; 

2.928; 2.929; 4.460; 4.653; 4.654 e 4.655.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016
 Na SME - Iniciada, porém precisa avançar na política intersetorial.           Colégio de Aplicação - CA/UFSC                                                                                                                                                                                                                              
Abertura/Implantação de vagas destinadas as crianças com necessidades educativas especiais em regime de 
Co-docência e AEE -a atuação da Educação Especial no ensino regular acontece de forma 
complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes oferecendo 
aos estudantes estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua aprendizagem.

       SIM  Em desenvolv.

2017
Colégio de Aplicação - CA/UFSC - Abertura/Implantação de vagas destinadas as crianças com Necessidades 
Educativas Especiais em regime de Co-docência e Atendimento Educacional Especializado - AEE a atuação da 
Educação Especial no Ensino Regular acontece de forma complementar / suplementar. Assim, o Atendimento 
Educacional Especializado - AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes oferecendo aos 
estudantes estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua aprendizagem.

       SIM  Em desenvolv.

2018
A SME executa esta estratégia por meio da equipe da educação que acompanha o acesso à unidades 
educativas e ao AEE, como também o desenvolvimento dos(as) estudantes articulado com os demais 
profissionais envolvidos. As articulações são realizadas de forma regionalizada e pontualmente nos polos de 
Sala de Recursos Multifuncionais.

       SIM  Em desenvolv.

2018
No NDI, os professores atuam em parceria com os estagiários não-obrigatórios em sala para garantir o princípio 
inclusivo. Há uma equipe multiprofissional que orienta professores e estagiários para a atuação pedagógica em 
relação às crianças público-alvo da Educação Especial. O planejamento é feito de forma a contemplar essas 
questões e todos os adultos envolvidos no processo pedagógico são corresponsáveis por todas as crianças. O 
NDI conta com uma equipe multiprofissional composta pelas áreas da psicologia, pedagogia, educação 
especial, nutrição, enfermagem e serviço social, que acompanha às questões relativas à efetivação do princípio 
inclusivo nas propostas e práticas pedagógicas.

       SIM  Em desenvolv.

2019
A SME executa esta estratégia por meio da equipe da educação que acompanha o acesso à unidades 
educativas e ao AEE, como também o desenvolvimento dos(as) estudantes articulado com os demais 
profissionais envolvidos. As articulações são realizadas de forma regionalizada e pontualmente nos polos de 
Sala de Recursos Multifuncionais.

       SIM  Em desenvolv.

2019
O Colégio de Aplicação - CA/UFSC implanta vagas destinadas as crianças com necessidades educativas 
especiais em regime de co-docência e AEE -  a atuação da Educação Especial no ensino regular acontece de 
forma complementar/suplementar. Assim, o AEE trabalha de forma colaborativa com os demais docentes 
oferecendo aos estudantes, estratégias que venham a possibilitar o pleno desenvolvimento de sua 
aprendizagem.

       SIM  Em desenvolv.

2019
No NDI, os professores atuam em parceria com os estagiários não-obrigatórios em sala para garantir o princípio 
inclusivo. Há uma equipe multiprofissional que orienta professores e estagiários para a atuação pedagógica em 
relação às crianças público-alvo da Educação Especial. O planejamento é feito de forma a contemplar essas 
questões e todos os adultos envolvidos no processo pedagógico são corresponsáveis por todas as crianças. O 
NDI conta com uma equipe multiprofissional composta pelas áreas da psicologia, pedagogia, educação 
especial, nutrição, enfermagem e serviço social, que acompanha às questões relativas à efetivação do princípio 
inclusivo nas propostas e práticas pedagógicas.

       SIM  Em desenvolv.



2020
Na SME - Parcialmente iniciada. A equipe da educação acompanha o acesso, o Atendimento Educacional 
Especializado, como também, o desenvolvimento dos estudantes articulado com os profissionais envolvidos 
diretamente nas Unidades Básicas da Rede Municipal. Ainda não há acesso aos dados ou articulação com 
assistência social, saúde, e outros órgãos competentes de forma centralizada. Essas articulações ainda são 
realizadas apenas de forma regionalizada e pontualmente nos polos de Sala de Recursos Multifuncionais. 

       SIM  Em desenvolv.

2020 No NDI a assistente social faz parte da equipe multiprofissional do NDI e realiza o acompanhamento e auxílio 
nessas questões.        SIM  Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.15. Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 
metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de 
tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) 
estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.046; 2.047; 2.048; 2.151; 2.173; 2.179; 2.366; 4.460; 4.654 e 
4.655; 4.658; 4.659 e 4.660.                                                                                               

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada por meio da atribuição desenvolvida pela gerência de Educação Especial que 
estabelecem parcerias com Instituições de Níveis superiores, onde são fomentadas e aplicadas pesquisas na 
rede municipal de Educação.

       SIM  Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia iniciada por meio da atribuição desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação - SME 
que avalia e recebe pesquisas das Instituições de Níveis Superiores, onde são aplicadas pesquisas na Rede 
Municipal de Educação.

       SIM  Em desenvolv.

2018 A SME avalia e recebe pesquisas das instituições de educação superior que são aplicadas na rede pública 
municipal de ensino.        SIM  Em desenvolv.

2019 A SME avalia e recebe pesquisas das instituições de educação superior que são aplicadas na rede pública 
municipal de ensino.        SIM  Em desenvolv.

2019 O NDI, em 2019, fez parte de uma comissão juntamente com o Colégio de Aplicação para elaborar um 
documento sobre a educação especial que foi utilizado no contexto do CONDIPAR ( Conselho Nacional dos 
Dirigentes de Colégio de Aplicação vinculados às Instituições Federais de Ensino Superior.

       SIM  Em desenvolv.

2020
Estratégia iniciada por meio da atribuição desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação - SME, que 
avalia e recebe pesquisas das Instituições de Níveis Superiores, onde são aplicadas pesquisas na Rede 
Municipal de Educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
No NDI -  além da equipe multiprofissional, o NDI participa de grupo de estudos juntamente com o Colégio de 
Aplicação da UFSC com o objetivo de fomentar essas questões.

       SIM  Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.16. Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares 
para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que 
atendam as especificidades educacionais de estudantes com 
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o seguinte 
Projeto/Atividade vinculado a esta estratégia: 2.151.                                                                             

Executou 
estratégia? Parcialmente

2019
A Secretaria Municipal de Educação participa de grupo de trabalho com o Ministério Público, Instituições 
especializadas, Representantes de famílias, Pessoas com autismo/ Deficiência, pesquisadores, Ministério 
Público e outros entes públicos e privados relacionados ao tema do transtorno do espectro autista e dos atrasos 
no desenvolvimento.

         SIM Em desenvolv.

2020

A SME em grupo de trabalho com o Ministério Público e Instituições especializadas, representantes de famílias, 
pessoas com autismo/ Deficiência, pesquisadores, e outros entes públicos e privados relacionados ao tema do 
transtorno do espectro autista e dos atrasos no desenvolvimento, participa de conselhos municipais 
representando a Secretaria Municipal de Educação.                                                                                                                                                                                           
No NDI - além da equipe multiprofissional e grupo de estudos com o Colégio de Aplicação da UFSC, o NDI é 
membro do CONDICAP, Conselho Nacional dos Dirigentes de Colégios de Aplicação das Universidades 
Federais, que possui um grupo de trabalho relacionado à inclusão no sentido de fomentar políticas para os 
colégios de aplicação relacionadas à inclusão.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.17. Promover a articulação intersetorial entre órgãos de saúde, 
assistência social, justiça e educação, em parceria com as famílias, 
com a finalidade de aprimorar e desenvolver políticas públicas 
voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência e transtorno do 
espectro autista.

 Na LOA de 2018 foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.151; 2.173; 

2.366; 4.654 e 4.655.

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - A articulação intersetorial entre órgãos é estabelecida por meio do programa Saúde Escolar – PSE, 
onde são realizados grupos de escuta entre a saúde, assistência social e educação.          SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - A Articulação está no processo inicial entre Órgãos Gestores, como Secretaria Municipal de 
Educação - SME com Secretaria Municipal de Saúde e Ministério Público.          SIM Em desenvolv.

2018 A SME está envolvida na articulação entre órgãos gestores, com a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério 
Público. As salas multimeios realizam essas articulações regionalmente, de forma pontual de acordo com 
necessidades específicas de cada estudante/criança.

         SIM Em desenvolv.

2019 A SME está envolvida na articulação entre órgãos gestores, com a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério 
Público. As salas multimeios realizam essas articulações regionalmente, de forma pontual de acordo com 
necessidades específicas de cada estudante/criança.

         SIM Em desenvolv.

2020
Na SME - A articulação está no processo inicial entre Órgãos Gestores, como Secretaria Municipal de 
Educação - SME, com Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Ministério Público. As salas 
multimeios realizam essas articulações regionalmente, de forma pontual de acordo com necessidades 
específicas de cada estudante/criança.
No NDI - a  equipe multiprofissional desempenha esta atribuição.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.18. Assegurar a continuidade do atendimento escolar, na educação 
de jovens e adultos, para pessoas com deficiência e transtorno do 
espectro autista com idade superior à faixa etária de escolarização 
obrigatória, vinculando-se às políticas de educação profissional e 
inserção no mercado de trabalho, de forma a garantir a atenção 
integral ao longo da vida.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.013; 2.014; 2.040; 2.149; 2.150; 2.151; 2.165; 2.166; 2.167; 
2.168; 2.173; 2.366;  2.422; 2.448; 2.449 e 2.494; 4.654; 

4.655;                                                                                                                                                                                                                                                                     Executou 
estratégia? Parcialmente



2016 Na SME - Estratégia não iniciada pois, os estudantes  atendidos na EJA recebem atendimento especializado, 
mas sem a vinculação de políticas de educação profissional e inserção no mercado do trabalho.          SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - O Atendimento Educacional Especializado - AEE é ofertado na Educação de Jovens e Adultos - EJA, 
porém ainda não há um vínculo consistente com o mercado de trabalho.

         SIM Em desenvolv.

2018 Na SME - O AEE é ofertado na Educação de Jovens e Adultos – EJA da rede pública municipal de ensino, 
porém ainda não há um vínculo consistente com o mercado de trabalho.

         SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação oferta o Atendimento Educacional Especializado - AEE na Educação de 
Jovens e Adultos - EJA na organização de Salas multifuncionais por polo ou por meio de AEE ofertado em 
instituições especializadas parceiras. O vínculo com o mercado de trabalho é realizado mais sistematicamente 
no AEE das Instituições Especializadas e parceiras.

         SIM Em desenvolv.

2020
A SME, atualmente tem um polo para atender exclusivamente o público da Educação de Jovens e Adultos - 
EJA. O Atendimento Educacional Especializado - AEE é ofertado na  EJA na organização de Sala 
multifuncional, organizadas por pólo ou por meio de AEE ofertado em Instituições especializadas parceiras.
O vínculo com o mercado de trabalho é realizado mais sistematicamente no AEE das Instituições 
Especializadas e parceiras.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.19. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação 
para atender à demanda do processo de escolarização dos (das) 
estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) 
do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 
auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para 
estudantes com surdocegueira, professores de Libras e professores 
bilíngues.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.013; 2.014; 2.040; 2.149; 2.150; 2.165; 2.166; 2.167; 2.168; 
2.173; 2.422; 2.448; 2.449; 2.494; 4.460;                                                                                                                                          

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme previsto na Portaria 007/2014, que estabelece Diretrizes para 
contratação de professor auxiliar de Educação Especial na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis.          SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia continuamente realizada conforme a necessidade e especificidades do Público Alvo da 
Educação Especial.          SIM Em desenvolv.

2018 A SME executa esta estratégia continuamente conforme as necessidades e especificidades do público alvo da 
Educação Especial.          SIM Em desenvolv.

2018 No NDI foi feita solicitação para contratação de um pedagogo de Educação especial.          SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação executa esta estratégia continuamente conforme as necessidades e 
especificidades do público alvo da Educação Especial.          SIM Em desenvolv.

No NDI foi feita solicitação para contratação de um pedagogo de Educação especial.          SIM Em desenvolv.

2020
Na SME - Estratégia continuamente realizada na rede municipal de ensino conforme a necessidade e 
especificidades do Público Alvo da Educação Especial.          SIM Em desenvolv.

O NDI - registrou a demanda e fez a solicitação em ofício em 2019, no entanto, devido às restrições 
orçamentárias vivenciadas pelas Universidades Federais, as contratações ainda não foram efetivas.          SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
4.20. Assegurar, em novas construções e em reformas de prédios 
escolares, a acessibilidade arquitetônica segundo as normas técnicas 
nos termos da legislação.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme projeto e ART’s (Anotação de responsabilidade técnica) do processo 
licitatório.          SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - As novas construções vem sendo realizadas conforme as Normas Técnicas e Ajuste de Conduta.          SIM Em desenvolv.

2018 Na SME todos os projetos de ampliação, reforma ou construção das unidades educativas da rede pública 
municipal de ensino são elaborados de acordo com as normas de acessibilidade universal.          SIM Em desenvolv.

2018 No NDI, não há previsão de reformas ou novas construções.          SIM Em desenvolv.

2019
Na SME todos os projetos de ampliação, reforma ou construção das unidades educativas da rede pública 
municipal de ensino são elaborados de acordo com as normas de acessibilidade universal.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
No NDI, não há previsão de reformas ou novas construções.

         SIM Em desenvolv.

2020 Na SME todos os projetos de ampliação, reforma ou construção das unidades educativas da rede pública 
municipal de ensino são elaborados de acordo com as normas de acessibilidade universal.          SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.21. Definir, no segundo ano de vigência deste Plano, indicadores de 
qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento 
de instituições públicas, gratuitas e privadas, que prestam atendimento 
a estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2019 Na SME - A rede pública municipal de ensino está em processo de estudo sobre a construção de indicadores 
de qualidade. Executou Ação? Em desenvolv.

2020
A rede pública municipal de ensino está em processo de estudo sobre a construção de indicadores de 
qualidade.                                                                                                                                                                                                                           
No NDI - as questões relativas à inclusão estão incluídas na avaliação institucional que é realizada anualmente 
e serve como base para o planejamento das ações dos anos subsequentes.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:



ESTRATÉGIA

4.22. Promover, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, 
em parceria com os órgãos de pesquisa, demografia e estatística 
competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil dos 
estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Até o momento estabelecemos o perfil dos estudantes com deficiência sem a parceria com os órgãos 
competentes de pesquisa, demográfica e estatística.          SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Até o momento estabelecemos o perfil dos estudantes com deficiência sem a parceria com os Órgãos 
Competentes de Pesquisa, Demográfica e Estatística.          SIM Em desenvolv.

2018 A SME, até o momento, estabelece o perfil dos estudantes com deficiência sem a parceria com os Órgãos 
Competentes de Pesquisa, Demográfica e Estatística.

         SIM Em desenvolv.

2019 A Secretaria Municipal de Educação até o momento, estabelece o perfil dos estudantes com deficiência sem a 
parceria com os Órgãos Competentes de Pesquisa, Demográfica e Estatística, entretanto busca dados por meio 
de tabelas manuais e, consequentemente, no sistema da Secretaria Municipal de Educação.

         SIM Em desenvolv.

2020 A SME, Até o momento, estabelece o perfil dos estudantes com deficiência sem a parceria com os Órgãos 
Competentes de Pesquisa, Demográfica e Estatística. Entretanto, buscamos dados por meio de tabelas 
manuais e no sistema da Secretaria Municipal de Educação.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.23. Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura, inclusive em 
nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do art. 207 da 
Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de 
aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados 
ao atendimento educacional de estudantes com deficiência, transtorno 
do espectro autista e altas habilidades ou superdotação.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2019 A Secretaria Municipal de Educação está em processo inicial de articulação com o nível superior por meio de 
grupos de estudo levantando as necessidades que precisam ser aprofundadas nos cursos de formação          SIM Em desenvolv.

2020
A rede pública municipal de ensino está em processo de articulação com o nível superior por meio de grupos de 
estudo e formações continuadas levantando, as necessidades que precisam ser aprofundadas nos cursos de 
formação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
O NDI -  possui uma boa articulação com os cursos de pedagogia e psicologia da UFSC, contribuindo para esta 
finalidade.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

4.24. Promover parcerias com instituições especializadas, 
conveniadas com o poder público, visando à ampliação da oferta de 
formação continuada e a produção de material didático acessível, 
assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno 
acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação 
matriculados na rede pública de ensino.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.173; 2.179; 2.366; 2.928; 2.929; 4.232; 4.233; 4.460; 4.655; 
4.658; 4.659; 

 4.661; 4.662;

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 A SME mantém política de formação continuada em parceria com instituições especializadas formadoras 
externas à rede de ensino.          SIM Em desenvolv.

2017 A Secretaria Municipal de Educação - SME realiza por meio de Convênios com Instituições Especializadas a 
Formação Continuada e produção de material didático acessível.          SIM Em desenvolv.

2018 A SME realiza, por meio de convênios com instituições especializadas, a formação continuada. 
O NDI tem uma parceria com professores do curso de Psicologia e Pedagogia da UFSC para realizar formação 
e orientação em relação à Educação Especial

         SIM Em desenvolv.

2019
A Secretaria Municipal de Educação - SME realiza parceria por meio do convênio com as Instituições 
Especializadas para Formação Continuada com também realiza formação em serviço de maneira autônoma 
com os profissionais lotados na rede municipal de ensino com outros parceiros. A produção de material didático 
acessível é realizada pelos Profissionais do serviço de Educação Especial da rede, quando necessário.

         SIM Em desenvolv.

O NDI tem uma parceria com professores do curso de Psicologia e Pedagogia da UFSC para realizar formação 
e orientação em relação à Educação Especial          SIM Em desenvolv.

2020
A Secretaria Municipal de Educação - SME, realiza  parceria por meio de convênio com as Instituições 
Especializadas para Formação Continuada, como também, realiza formação em serviço de maneira autônoma 
com os profissionais lotados na rede municipal de ensino com outros parceiros. A  produção de material didático 
acessível é realizada pelos Profissionais do serviço de Educação Especial da rede quando necessário.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
4.25. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, 
a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na 
construção do sistema educacional inclusivo.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 A Secretaria Municipal de Educação tem convênios com Instituições Especializadas em atender estudantes 
com deficiência e suas famílias (APAE, ACIC, ASFG, AFLODEF).          SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estabelece parcerias com Instituições, entretanto conciliar a participação das famílias de forma 
efetiva e articulada ainda está em planejamento.          SIM Em desenvolv.

2018 A SME estabelece parcerias com instituições especializadas. O AEE articula a participação das famílias.          SIM Em desenvolv.

2019 A Secretaria Municipal de Educação estabelece parcerias com instituições filantrópicas, as quais estão ligadas 
às famílias e a sociedade em geral, como também junto aos órgãos centrais.          SIM Em desenvolv.



2020 A SME estabelece parcerias com Instituições filantrópicas, as quais estão ligadas às famílias  e a sociedade em 
geral, como também junto aos órgãos centrais. A participação das famílias   ainda é de forma inicial.                                                                                                                               
No NDI -  a equipe multiprofissional desempenha esta atribuição.

         SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
4.26. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do 
ensino médio sob alegação de deficiência e promovida à articulação 
pedagógica entre o ensino médio e o atendimento educacional 
especializado.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? ParcialmenteNÚMERO DE MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CLASSES COMUNS

EDUCAÇÃO ESPECIAL – ENSINO MÉDIO – REDE PÚBLICA DE ENSINO

Total Ensino Médio 
Propedêutico 

Ensino Médio 
Normal/Magistério

Curso Técnico Integrado 
(Ensino Médio Integrado)

2016 144 130 1 13 Executou Ação? Em desenvolv.

2017 91 90 0 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 227 205 2 20 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 99 96 0 3 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 300 262 3 35 Executou Ação? Em desenvolv.

Ano 
2016 144 ANÁLISES DO FÓRUM MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO

Ano 
2017 91

Observa-se que o número de matrículas na 
educação especial em classes comuns do 
ensino médio, na rede pública de ensino em 
Florianópolis, oscila anualmente. A que se 
destacar que de 2019 para 2020 houve um 
incremento significativamente nas matrículas 
de aproximadamente 200%.

Ano 
2018 227

Ano 
2019 99

Ano 
2020 300

Fonte de 
Pesquisa

MEC/Inep/Sinopses Estatísticas 2016 a 2020

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 
Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 4A

Meta 4

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o acesso à educação escolar aos estudantes com 
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino pública, gratuita ou 
privada, em todos os níveis, etapas e modalidades, com a garantia de sistema educacional inclusivo, conforme disposto no art. 8º, 
inciso III do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 208, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 24 da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto n.º 6.949, de 25 
de agosto de 2009, e o atendimento educacional especializado, por meio de serviços da Educação Especial, que visam ao 
atendimento às necessidades específicas desse público.

Indicador 4A Nacional Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola.

CÁLCULO

Para o cálculo do indicador A no caso da Meta 4 não é possível calcular a população em razão da carência de informações sobre 
o público-alvo da educação especial. 

Além dessa restrição, ressaltam-se as diferentes metodologias adotadas pelo Censo Demográfico, de um lado, e pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), pelo PNE e pelo Censo da Educação Básica, de outro. 

Enquanto o Censo Demográfico identifica pessoas que não conseguem ou tem diferentes graus de dificuldade permanente para 
enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou ainda possuem alguma deficiência mental/intelectual permanente que limite as 
suas atividades habituais, a LDB, o PNE e o Censo da Educação Básica fazem referência às pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

O Censo da Educação Básica, entretanto, fornece apenas informações sobre a população que frequenta a escola, não 
permitindo, portanto, a identificação do quantitativo dos indivíduos fora da escola.

Sendo assim, serão utilizados como dados da população com deficiência os dados totais de matrícula da educação especial.

Conceitos e definições O indicador representa a proporção de indivíduos de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequentam a escola em relação à 
população total com deficiência nessa faixa etária. 

Unidade de medida % de Pessoas com Deficiência.
Níveis de desagregação Estado e Municípios

Periodicidade de 
atualização Anual

Ficha Metodológica para o Indicador 4B

Meta 4

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o acesso à educação escolar aos estudantes com 
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino pública, gratuita ou 
privada, em todos os níveis, etapas e modalidades, com a garantia de sistema educacional inclusivo, conforme disposto no art. 8º, 
inciso III do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 208, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 24 da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto n.º 6.949, de 25 
de agosto de 2009, e o atendimento educacional especializado, por meio de serviços da Educação Especial, que visam ao 
atendimento às necessidades específicas desse público.

Indicador 4B Nacional Percentual de matrículas em classes comuns da educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e 
altas habilidades ou superdotação

Conceitos e definições

O indicador representa a proporção de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou da educação de jovens e adultos da 
educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, em relação ao total geral de matrículas desses estudantes. Esse indicador informa apenas o percentual de 
matrículas desses alunos que estudam em classes comuns do ensino regular e/ou da EJA da educação básica, não captando 
outros fatores relacionados à qualidade da oferta de ensino, como o atendimento educacional especializado e o uso de salas de 
recursos multifuncionais, por exemplo.

Fórmula de cálculo

Fórmula de cálculo:
Indicador 4B = (Matrículas totais em classes comunsda Educação Especial na Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos de 
idade / Total de matrículas na educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação) X 100 = Percentual de matrículas em classes comuns da educação básica 
de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação

Unidade de medida % de Pessoas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

• Para compor o numerador, contabiliza-se o total de matrículas na educação especial em classes comuns do ensino regular e 
educação de jovens e adultos. 
• Para compor o denominador, contabiliza-se o total de matrículas selecionadas em: classes comuns; e classes exclusivas - de 
escolas exclusivamente especializadas e/ou classes especiais do ensino regular ou da educação de jovens e adultos. 
• Utilizando-se a fórmula de cálculo do Indicador 4B, verifica-se o percentual das matrículas selecionadas que são de alunos da 
educação especial em classes comuns do ensino regular e na educação de jovens e adultos

Níveis de desagregação Estado e Municípios
Periodicidade de 

atualização Anual



Ficha Metodológica para o Indicador 4C

Meta 4

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, o acesso à educação escolar aos estudantes com 
deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino pública, gratuita ou 
privada, em todos os níveis, etapas e modalidades, com a garantia de sistema educacional inclusivo, conforme disposto no art. 8º, 
inciso III do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 208, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 24 da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto n.º 6.949, de 25 
de agosto de 2009, e o atendimento educacional especializado, por meio de serviços da Educação Especial, que visam ao 
atendimento às necessidades específicas desse público.

Indicador 4C Nacional Percentual de matrículas na Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação que recebem Atendimento Educacional Especializado

Conceitos e definições O indicador representa a proporção de matrículas da Educação Especial em classes comuns com estudantes com matrículas no 
Atendimento Educacional Especializado.

Fórmula de cálculo

Fórmula de cálculo: 

Indicador 4C = Matrículas em classes comuns da educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação / Total de matrículas na educação básica de alunos 
de 4 a 17 anos de idade com deficiência na Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação que recebem Atendimento Educacional Especializado

Unidade de medida % de Pessoas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

Dados sistematizados pela Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina entre os anos de 2015 e 2019
https://www.sed.sc.gov.br/documentos/censo-278/indicadores-educacionais/dados-educacionais-1/2015/dados-educacionais-
inicial-2015/4700-matriculas-de-atividade-complementar-e-atendimento-educacional-especializado-aee-1 

Níveis de desagregação Estado e Municípios
Periodicidade de 

atualização Anual



INDICADOR 4A
Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
População com 

deficiência Matrícula % para 
Monitoramento

População com 
deficiência Matrícula % para 

Monitoramento
População 

com 
deficiência

Matrícula % para 
Monitoramento

População 
com 

deficiência
Matrícula % para 

Monitoramento
População 

com 
deficiência

Matrícula % para 
Monitoramento

População 
com 

deficiência
Matrícula % para 

Monitoramento
População 

com 
deficiência

Matrícula % para 
Monitoramento

1.037 1.037 100% 1.150 1.150 100% 1.280 1.280 100% 1.476 1.476 100% 1.785 1.785 100% 2.009 2.009 100% 2.257 2.257 100%

INDICADOR 4B
Percentual de matrículas em classes comuns da educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Matrículas de 
estudantes com 

deficiência

Matrículas de 
estudantes com 
deficiência em 

classes comuns

% para 
Monitoramento

Matrículas de 
estudantes 

com 
deficiência

Matrículas de 
estudantes com 
deficiência em 

classes comuns

% para 
Monitoramento

Matrículas de 
estudantes 

com 
deficiência

Matrículas de 
estudantes com 
deficiência em 

classes 
comuns

% para 
Monitoramento

Matrículas de 
estudantes 

com 
deficiência

Matrículas de 
estudantes 

com 
deficiência em 

classes 
comuns

% para 
Monitoramento

Matrículas de 
estudantes 

com 
deficiência

Matrículas de 
estudantes com 
deficiência em 
classes comuns

% para 
Monitoramento

Matrículas de 
estudantes 

com 
deficiência

Matrículas de 
estudantes com 
deficiência em 

classes comuns

% para 
Monitoramento

Matrículas de 
estudantes 

com 
deficiência

Matrículas de 
estudantes com 
deficiência em 

classes comuns

% para 
Monitoramento

1.037 937 90,36% 1.150 1.026 89,22% 1.280 1.141 89,14% 1.476 1.360 92,14% 1.785 1.617 90,59% 2.009 1.832 91,19% 2.257 2.071 91,76%

INDICADOR 4C
Percentual de matrículas na Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD), 

altas habilidades ou superdotação que recebem Atendimento Educacional Especializado
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Matrículas AEE % Matrículas AEE % Matrículas AEE % Matrículas AEE % Matrículas AEE % Matrículas AEE % Matrículas AEE %

394 38,40% 533 46,70% 677 49,80% 918 56,80% 1178 64,30%

Dados não apresentados pela SED SC nos anos de 2014 e 2020



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META SOBRE ALFABETIZAÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL.

Prazo da Meta                  
Indicador 5A BIANUALPrazo da Meta                  

Indicador 5B BIANUALPrazo da Meta                  
Indicador 5C BIANUAL

Meta 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino fundamental.

Importância da Meta

A alfabetização incluída nas Metas do Plano Nacional de Educação é estratégia para modificar o cenário dos processos de 
aprendizagem na alfabetização e aposta em um plano de gestão diferenciado, centrado na erradicação do analfabetismo, na 
diminuição da evasão escolar, na valorização do professor e na meritocracia. Outro fator que compromete a permanência das 
crianças na escola é a repetência no período que define os primeiros anos de escolarização no ensino fundamental e isso 
provoca elevadas taxas de distorção idade-série e culmina no abandono escolar. É necessário também entender a 
importância do papel do docente nesse processo de erradicação do analfabetismo que é proposto e idealizado pela meta, já 
que é este profissional que está envolvido diretamente com os alunos e que vai facilitar os meios e recursos para alcançar o 
já referido objetivo. Logo, é de grande necessidade que esses profissionais estejam sempre se atualizando e buscando uma 
formação continuada, que dê suporte aos novos desafios que a profissão lhe traz.

INDICADORES DA META
INDICADOR 5A Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência) Prazo Bianual Alcançou 

indicador? Não

ANO 2014 2016
Meta prevista 100% 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 55,28% 51,68%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo 
com os relatórios de monitoramento validados pelo 
Fórum Municipal de Educação de Florianópolis)

INDICADOR 5B Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência) Prazo Bianual Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2016
Meta prevista 100% 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 80,88% 74,68%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo 
com os relatórios de monitoramento validados pelo 
Fórum Municipal de Educação de Florianópolis)

INDICADOR 5C Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência) Prazo Bianual Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2016
Meta prevista 100% 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 53,73% 53,18%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo 
com os relatórios de monitoramento validados pelo 
Fórum Municipal de Educação de Florianópolis)

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

Meta 05 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino fundamental

ESTRATÉGIA
5.1. Ampliar progressivamente os níveis de aprendizagem em 
leitura, escrita e matemática de todos os estudantes, até o 3º 
ano do Ensino Fundamental das escolas do município.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2017 A SME - oferece formação dos professores dos Anos Iniciais com foco na Prática Pedagógica 
Inovadoras e Aprendizagem dos Estudantes.              SIM Em desenvolv.

2018 A SME amplia os níveis de aprendizagem dos(as) estudantes por meio da formação dos professores dos 
anos iniciais com foco na Prática Pedagógica Inovadora e Aprendizagem dos Estudantes. Também com 
a criação do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI).

SIM Em desenvolv.

2020 A SME oferece formação Formação dos professores dos Anos Iniciais com foco na Prática Pedagógica 
Inovadoras e Aprendizagem dos Estudantes. Coordenação do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI).             SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
5.2. Investir na valorização dos (as) professores (as) 
alfabetizadores com trabalho pedagógico específico, a fim de 
garantir a alfabetização de todas as crianças.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.014; 2.046; 2.149; 2.150; 2.168; 2.173; 2.348; 2.421; 2.448; 
2.449; 4.233;  4.654; 4.662; Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Conforme PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa)            SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Conforme Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC            SIM Em desenvolv.

2018 O investimento da SME na valorização dos professores está traduzido na criação do Núcleo dos Anos 
Iniciais (NAI).            SIM Em desenvolv.

2019 O investimento da SME na valorização dos professores está traduzido na criação do Núcleo dos
Anos Iniciais (NAI), por meio do qual oferece assessoramento e acompanhamento.            SIM Em desenvolv.

2020 A SME oferece Assessoramento e acompanhamento do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI).            SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
5.3. Assegurar e qualificar a formação continuada dos 
profissionais que atuam nos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental e buscar parcerias com a esfera estadual e 
federal.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.046; 2.173; 

2.174; 2.348; 4.654;                                                                               
Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme GEC (Gerência de Educação Continuada) e organização PNAIC 
(Pacto pela Alfabetização na Idade Certa)             SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia iniciada conforme Gerência de Educação Continuada- GEC e Pacto pela 
Alfabetização na Idade Certa  - PNAIC.             SIM Em desenvolv.

2018 Estratégia executada pela SME com a criação do NAI.             SIM Em desenvolv.

2019 A Secretaria Municipal de Educação Estratégia iniciada conforme Gerência de Formação Continuada
e atuação do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI).             SIM Em desenvolv.

2020 SME - Estratégia iniciada conforme Gerência de Formação Continuada e atuação do Núcleo dos Anos 
Iniciais (NAI).             SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

5.4. Aprimorar os instrumentos de avaliação periódicos 
adotados no município, os quais devem orientar-se pelas 
políticas nacionais, bem como os indicadores disponibilizados 
pelas avaliações internas e externas, para verificar a 
alfabetização das crianças até o final do terceiro ano do ensino 
fundamental.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada com a implementação da Prova Floripa 2016.             SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Monitoramento através da Implantação do Sistema de Gestão Educacional.
(SGE/ DAS)             SIM Em desenvolv.

2018 A SME aprimora os instrumentos de avaliação por meio do Sistema de Gestão Educacional.             SIM Em desenvolv.

2019 A Secretaria Municipal de Educação realiza o monitoramento através da Implantação do Sistema de
Gestão Educacional (SGE/ DIPED).             SIM Em desenvolv.



2020 A Secretaria Municipal de Educação  realiza monitoramento através da Implantação do Sistema de 
Gestão Educacional.
(SGE/ DIPED).

            SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

5.5. Promover o uso dos instrumentos de avaliação e 
monitoramento, bem como os dados oriundos desses estudos, 
de forma a subsidiar a produção de práticas pedagógicas 
diversificadas e inovadoras, que oportunizem a alfabetização 
dos estudantes até o final do terceiro ano do ensino 
fundamental.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria 010/2016 de organização e funcionamento.            SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Orientações conforme documento: Orientações Político Pedagógicos para a organização e 
funcionamento das Unidades Educativas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis - RMEF/2017.

           SIM Em desenvolv.

2018 A SME executa esta estratégia por meio das Orientações Político Pedagógicas para a organização e 
funcionamento das Unidades Educativas de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de 
Educação de Florianópolis.

           SIM Em desenvolv.

2019 A Secretaria Municipal de Educação executa esta estratégia por meio das Orientações Político
Pedagógicas para a organização e funcionamento das Unidades Educativas de Ensino Fundamental
da Rede Pública Municipal de Educação de Florianópolis – RMEF/2019.

           SIM Em desenvolv.

2020 A SME executa esta estratégia  por meio das  Orientações conforme documento: Portaria com as 
orientações sobre a avaliação no regime especial de atividades de aprendizagens não presenciais do 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Florianópolis - RMEF/2020.

           SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
5.6.Oferecer ambiente educacional favorável, por meio da 
implementação de espaços educativos e currículos que 
contemplem as singularidades do processo de 
alfabetização.

 
Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 

seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 
1.626; 2.034; 2.151; 2.291; 4.227; 4.233; 4.660;

 5.110; 5.113;

Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme proposta curricular e formação continuada PNAIC (Pacto pela 
Alfabetização na Idade Certa)            SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia iniciada conforme Proposta Curricular e Formação Continuada Pacto pela 
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC.            SIM Em desenvolv.

2018 Estratégia executada pela SME conforme preconiza a Proposta Curricular da Rede Pública Municipal de 
Educação de Florianópolis.            SIM Em desenvolv.

2019 Estratégia executada pela SME conforme preconiza a Proposta Curricular da Rede Pública Municipal
de Educação de Florianópolis.            SIM Em desenvolv.

2020  A Secretaria Municipal de Educação executa estratégia conforme preconiza a Proposta Curricular da 
RMEF/2016.

           SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
5.7. Articular os processos pedagógicos realizados na transição 
da pré-escola para os anos iniciais do ensino fundamental, de 
forma a minimizar possíveis impactos na trajetória dos 
estudantes das referidas etapas da educação básica.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme publicação das Diretrizes Municipais da Educação Básica e 
Formação Continuada.           SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia iniciada conforme Publicação das Diretrizes Municipais da Educação Básica e 
Formação Continuada.           SIM Em desenvolv.

2018 Na SME - Estratégia executada conforme publicação das Diretrizes Municipais da Educação Básica, 
Formação Continuada e criação do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI).           SIM Em desenvolv.

2019 Na SME - Estratégia executada conforme publicação das Diretrizes Municipais da Educação Básica, 
Formação Continuada e criação do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI). A SME/DEI oferta a formação 
continuada que trata do processo de transição.

          SIM Em desenvolv.

2020 A SME executa estratégia  conforme Publicação das Diretrizes Municipais da Educação Básica, 
Formação Continuada e articulação do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI).           SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

5.8. Favorecer a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem de 
todos os estudantes por meio do incentivo ao desenvolvimento 
de pesquisas sobre as diversas abordagens metodológicas, o 
uso das tecnologias educacionais e a qualificação dos espaços 
pedagógicos, entre eles a biblioteca, visando o aprimoramento 
da prática pedagógica.

 
Nas LOAs de 2018; 2019; 2020;  foram identificados os 

seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 
2.034; 2.151; 2.173; 2.174; 2.348; 4.233 e 4.660. Executou estratégia? Em desenvolv.

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme Formação Continuada, ações do DEBEC (Departamento de 
Bibliotecas Escolares e Comunitárias) e NTM (Núcleo de Tecnologia Metodológica) SIM Em desenvolv.

2017
Na SME - Estratégia iniciada conforme Formação Continuada, ações do Departamento de Bibliotecas 
Escolares e Comunitárias- DEBECe Departamento de Tecnologias Educacionais - DTE, vinculados a 
Diretoria de Educação Fundamental - DEF. SIM Em desenvolv.

2018 Na SME - Estratégia iniciada conforme Formação Continuada, ações do Departamento de Bibliotecas 
Escolares e Comunitárias - DEBEC e Departamento de Tecnologias Educacionais – DTE e NAI, 
vinculados a Diretoria de Educação Fundamental – DEF da SME.

SIM Em desenvolv.

2019
Na SME - Estratégia iniciada conforme Formação Continuada, ações do Departamento de Bibliotecas 
Escolares
e Comunitárias - DEBEC e Departamento de Tecnologias Educacionais – DTE e NAI, vinculados a
Diretoria de Educação Fundamental – DEF da SME.

SIM Em desenvolv.

2020 A SME executa estratégia conforme Formação Continuada, ações do Departamento de Bibliotecas 
Escolares e Comunitárias- DEBECe Departamento de Tecnologias Educacionais – DTE e NAI, 
vinculados a Diretoria de Educação Fundamental – DEF.

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
5.9. Oferecer formação continuada para os profissionais de 
educação sobre diversidade étnico-racial, identidade de gênero 
e orientação sexual, articulados com os movimentos sociais e 
instituições educativas.

  Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes Projetos/Atividades vinculados a 

esta estratégia: 2.046; 2.173; 2.366; 4.653; e 4.654                                                                                       
Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia desenvolvida parcialmente com formações acerca da ERER (Educação para 
relações étnico-raciais) e o Seminário da Diversidade. Falta discutir orientação sexual.

SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia desenvolvida parcialmente com formações acerca da Educação para Relações 
Étnico-Raciais– ERERe o Seminário da Diversidade.

SIM Em desenvolv.

2018 Na SME - Estratégia desenvolvida com formações acerca da Educação para Relações Étnico-Raciais– 
ERER e o Seminário da Diversidade. SIM Em desenvolv.

2019
Na SME - Estratégia desenvolvida com formações acerca da Educação para Relações Étnico-Raciais– 
ERER e
o Seminário da Diversidade.

SIM Em desenvolv.

2020 A SME desenvolve Estratégia parcialmente a estratégia com formações acerca da Educação para 
Relações Étnico-Raciais– ERER e o Seminário da Diversidade. SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

5.10. Subsidiar as iniciativas de alfabetização de crianças do 
campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, 
com sugestões de materiais didáticos específicos, e 
desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem 
o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 
identidade cultural das comunidades quilombolas.

  Na LOA de 2018 foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 2.366 

e 4.653.
Executou estratégia? Parcialmente



ESTRATÉGIA

Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta estratégia Executou Ação? Não iniciada

Obs.:

ESTRATÉGIA

5.11. Garantir que os estudantes com deficiência participem 
das atividades de alfabetização comuns a todos os estudantes, 
considerando suas necessidades específicas e promovendo 
recursos, estratégias e serviços de acessibilidade quando 
necessário.

 
Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 

seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 
2.151; 2.291; 2.348; 2.366; 2.421; 4.655 e 4.658.

Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Conforme Portaria 122/2016 que estabelece as Diretrizes da Política de Educação Especial da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Conforme Portaria 122/2016 que estabelece as Diretrizes da Política de Educação Especial da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis - RMEF. SIM Em desenvolv.

2018
A SME - Na perspectiva do sistema educacional inclusivo os alunos considerados da educação especial 
são atendidos nos espaços comuns das escolas e, em alguns casos, com recursos, estratégias e 
serviços adaptados. A Portaria nº 122/2016 estabelece as Diretrizes da Política de Educação Especial da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

SIM Em desenvolv.

2019 Na SME - Conforme Portaria 122/2016 que estabelece as Diretrizes da Política de Educação Especial da 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis - RMEF. SIM Em desenvolv.

2020 A SME executa a estratégia, conforme Portaria 122/2016 que estabelece as Diretrizes da Política de 
Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis - RMEF. SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
5.12. Estruturar os processos pedagógicos a fim de garantir a 
alfabetização a todas as crianças até o final do terceiro ano do 
ensino fundamental.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Conforme PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Conforme Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. SIM Em desenvolv.

2018 Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria nº 122/2016 que estabelece as Diretrizes da Política de 
Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e com a Criação do Núcleo dos Anos 
Iniciais (NAI).

SIM Em desenvolv.

2019 Na SME - Estratégia iniciada conforme Portaria nº 122/2016 que estabelece as Diretrizes da Política de
Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e articulação com o Núcleo dos
Anos Iniciais (NAI).

SIM Em desenvolv.

2020 A SME executa estratégia conforme  articulação via Núcleo dos Anos Iniciais (NAI). SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
5.13. Criar política de alfabetização que garanta a permanência 
dos professores alfabetizadores nos três primeiros anos do 
ensino fundamental.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Conforme Portaria 010/2016 Organização e Funcionamento. SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

5.14. Promover a formação continuada de professores para a 
alfabetização de crianças, com a inserção do conhecimento de 
novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-
graduação stricto sensu e ações de formação continuada de 
professores para a alfabetização.

    Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes Projetos/Atividades vinculados a 
esta estratégia: 2.151; 2.173; 2.291; 2.348; 2.421; 4.233; 
4.660.                                                                              

Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Conforme PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Conforme Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC SIM Em desenvolv.

2018 Na SME - Estratégia iniciada com a Criação do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI). SIM Em desenvolv.

2019 Na SME - Estratégia iniciada com a articulação do Núcleo dos Anos Iniciais (NAI) e Departamento de
Tecnologia Educacional (DTE). SIM Em desenvolv.

2020  A SME  executa estratégia  com articulação via Núcleo dos Anos Iniciais (NAI) e Departamento de 
Tecnologia Educacional (DTE). SIM Em desenvolv.

PORCENTAGEM DE PROFESSORES DOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM SUPERIOR 
COMPLETO E COM PÓS-GRADUAÇÃO

TOTAL DE 
PROFESSORES DOS 

TRÊS PRIMEIROS 
ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROFESSORES DOS TRÊS 
PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL COM SUPERIOR COMPLETO 
E COM PÓS-GRADUAÇÃO

% DE PROFESSORES DOS TRÊS 
PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL COM SUPERIOR 
COMPLETO E COM PÓS-GRADUAÇÃO

Executou Ação? Em desenvolv.

2016 1.237 1.061 85,8% Executou Ação? Em desenvolv.

2017 1.208 1.055 87,3% Executou Ação? Em desenvolv.

2018 1.211 1.043 86,1% Executou Ação? Em desenvolv.

2019 1.260 1.145 90,9% Executou Ação? Em desenvolv.

2020 1.303 1.207 92,6% Executou Ação? Em desenvolv.

Ano 2016 85,8% ANÁLISES DO FÓRUM 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano 2017 87,3%
O percentual de professores que 
atuam nos primeiros 3 anos do 
ensino  fundamental que possuem 
graduação superior completa e 
pós - graduação, em Florianópolis, 
deu um salto de 11pontos 
percentuais ao longo da vigência 
deste PME, superando a taxa dos 
90%.

Ano 2018 86,1%

Ano 2019 90,9%

Ano 2020 92,6%

Fonte de 
Pesquisa

MEC/Inep/DEED/Censos Escolares 2016 a 2020

Obs.:

ESTRATÉGIA
5.15. Promover, em consonância com as Diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a 
capacitação de professores, bibliotecários e agentes da 
comunidade para atuarem como mediadores da leitura.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia parcialmente cumprida, pois não atinge ainda os agentes da comunidade. SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Estratégia parcialmente cumprida, pois não atinge ainda os Agentes da Comunidade. SIM Em desenvolv.



2018 Estratégia executada pela SME. No ensino fundamental da rede pública municipal de ensino não há 
necessidade de formação de leitores da comunidade pois esta ação é executada por profissionais 
habilitados e qualificados.

SIM Em desenvolv.

2019 SIM Em desenvolv.

2020  SME - Estratégia parcialmente cumprida, pois não atinge ainda os Agentes da Comunidade. SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 5.16. Implantar, até o segundo ano de vigência do Plano, 
programas de incentivo à leitura.

Nas LOAs de 2019, 2020, foi identificado o seguinte 
Projeto/Atividade vinculado a esta estratégia: 4.660.                                                                                                  Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Floripa Letrada, Semana Municipal do Livro Infantil. SIM Em desenvolv.

2017 Na SME - Floripa Letrada, Semana Municipal do Livro Infantil. SIM Em desenvolv.

2018 Estratégia executada pela SME. No ensino fundamental da rede pública municipal de ensino não há 
necessidade de formação de leitores da comunidade pois esta ação é executada por profissionais 
habilitados e qualificados.

SIM Em desenvolv.

2019 A SME realiza programas de incentivo à leitura como a “Semana Municipal do Livro Infantil” e “Floripa 
Letrada”. SIM Em desenvolv.

2020 A SME - Executa estratégia através do Floripa Letrada, Semana Municipal do Livro Infantil. SIM Em desenvolv.

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 5A
Meta 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino fundamental

Indicador 5A Nacional Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em LEITURA na ANA

Conceitos e definições Estudantes com nível de proficiência considerado suficiente (3=adequado + 4=desejável). Mede a competência de leitura do 
estudante.

Fórmula de cálculo ((Nível 3 + Nível 4) = % de estudantes que realizaram a avaliação e alcançaram proficiência em LEITURA

Unidade de medida % de estudantes

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

Variáveis Fontes Instituições

NIVEL_LPO Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA) INEP

Níveis de desagregação Estado e municípios.

Periodicidade de atualização Bianual

Desvantagens
a) É o resultado inverso do indicador nacional. 
b) O resultado do estado é diferente do conjunto dos municípios porque na base de dados "os códigos dos Municípios e das 
Escolas que começam com o   dígito "6" são máscaras, isto é, são códigos fictícios".

Vantagens É um indicador mais adequado para aferição da meta de alfabetizar a totalidade dos estudantes (100%), pois verifica quem 
atingiu nota mínima necessária para ser considerado apto, e não quem deixou de atingir, como faz o nacional.

Ficha Metodológica para o Indicador 5B
Meta 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino fundamental

Indicador 5B Nacional Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em ESCRITA na ANA

Conceitos e definições Proporção de estudantes do 3° ano do Ensino Fundamental que atingiram os níveis de proficiência 4 e 5 na prova de escrita da 
ANA

Fórmula de cálculo ((Nível 4 + Nível 5) = % de estudantes que realizaram a avaliação e alcançaram proficiência em ESCRITA

Unidade de medida % de estudantes

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

Variáveis Fontes Instituições

NIVEL_LPO Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA) INEP

Níveis de desagregação Estado e municípios.
Periodicidade de atualização Bianual

Desvantagens

a) É o resultado inverso do indicador nacional. 
b) O resultado do estado é diferente do conjunto dos municípios porque na base de dados "os códigos dos Municípios e das 
Escolas que começam com o dígito "6" são máscaras, isto é, são códigos fictícios".                                                                                                                                                                                                                                                                      
c) Conforme informação do INEP: nos testes de  Escrita, houve mudanças metodológicas entre as edições de 2014 e 2016, o que 
impossibilita acomparabilidade dos dados.

Vantagens É um indicador mais adequado para aferição da meta de alfabetizar a totalidade dos estudantes (100%), pois verifica quem 
atingiu nota mínima necessária para ser considerado apto, e não quem  deixou de atingir, como faz o nacional.

Ficha Metodológica para o Indicador 5C
Meta 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino fundamental

Indicador 5C Nacional Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em MATEMÁTICA na ANA

Conceitos e definições Estudantes com nível de proficiência considerado suficiente (3=adequado + 4=desejável). Mede a competência em matemática do 
estudante.

Fórmula de cálculo ((Nível 3 + Nível 4) = % de estudantes que realizaram a avaliação e alcançaram proficiência em MATEMÁTICA

Unidade de medida % de estudantes

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

Variáveis Fontes Instituições



Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 

fontes e instituições 
produtoras

NIVEL_LPO Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA) INEP

Níveis de desagregação Estado e municípios.
Periodicidade de atualização Bianual

Desvantagens
a) É o resultado inverso do indicador nacional. 
b) O resultado do estado é diferente do conjunto dos municípios porque na base de dados "os códigos dos Municípios e das 
Escolas que começam com o dígito "6" são máscaras, isto é, são códigos fictícios".

Vantagens É um indicador mais adequado para aferição da meta de alfabetizar a totalidade dos estudantes (100%), pois verifica quem 
atingiu nota mínima necessária para ser considerado apto, e não quem  deixou de atingir, como faz o nacional.



DADOS DA REDE PÚBLICA
INDICADOR 5A

Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em LEITURA na ANA
2014 2016

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 % 
Indicador Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 % 

Indicador

14,51 30,21 39,32 15,96 55,28 16,39 31,93 36,64 15,04 51,68

INDICADOR 5B
Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em ESCRITA na ANA

2014 2016

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 % 
Indicador Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

% 
Indicado

r
5,94 8,72 4,46 64,76 16,12 80,88 10,65 14,18 0,49 67,38 7,3 74,68

INDICADOR 5C
Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em 

MATEMÁTICA na ANA
2014 2016

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 % 
Indicador Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 % 

Indicador
14,99 31,28 20,47 33,26 53,73 17,03 29,78 20,83 32,35 53,18



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META 06

META SOBRE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Prazo da Meta                                          
Indicador 6A 2016 Prazo da Meta                                          

Indicador 3B                2024

Meta 06 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) estudantes (as) da educação básica.

Importância da 
Meta

A meta aponta que a extensão do horário escolar deve vir acompanhada da "ampliação progressiva da jornada de professoraes em uma única 
escola". A dedicação exclusiva de professores é vista como um dos pontos centrais da educação integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A educação oferecida em tempo integral não corresponde apenas ampliar o tempo de permanência dos educandos na escola ou sob 
responsabilidade dela. Significa, também, realizar um salto qualitativo na oferta educacional.

INDICADORES DA META

INDICADOR 6A Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral Prazo 2016 Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 23,4% 23,1% 19,8% 20,0% 16,7% 16,1% 14,2%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo 
com os relatórios de monitoramento validados pelo 
Fórum Municipal de Educação de Florianópolis)

INDICADOR 6B Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas 
diárias em atividades escolares Prazo: 2024 Alcançou 

indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 36,1% 35,0% 32,9% 33,9% 31,8% 31,7% 28,3%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo 
com os relatórios de monitoramento validados pelo 
Fórum Municipal de Educação de Florianópolis)

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META 6

Meta 06 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 
25% (vinte e cinco por cento) dos (as) estudantes (as) da educação básica.

ESTRATÉGIA

6.1. Ampliar gradativamente a jornada escolar, com o objetivo de 
expandir a Educação em tempo Integral que abranja sete horas 
diárias nos cinco dias da semana ou trinta e cinco horas semanais, 
contemplando atividades que desenvolvam as múltiplas dimensões 
humanas

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 
vinculados a esta estratégia: 2.057; 2.151; 2.174; 2.291; 2.296; 4.227; 4.660; 

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Todas em fase de implementação com projetos da SME, em parceria com o Programa Nova Mais Educação e convênios. A 
jornada em tempointegral está presente em 21 escolas (mais de 50% das escolas) e mais de 25% dos estudantes estavam em 
tempo integral em 2016.

Executou Ação? Concluída

2017 Projetos da Secretaria Municipal de Educação - SME em parceria com o Programa Novo Mais Educação e Convênios. Executou Ação? Concluída

2018
A SME executa a estratégia por meio do Projeto Jornada Escolar em Tempo Integral e contra turno escolar nas entidades 
parceiras. Executou Ação? Concluída

O Colégio de Aplicação- CA/UFSC promove atividades curriculares no contra turno. Executou Ação? Concluída

2019
A Secretaria Municipal de Educação executa a estratégia por meio do Projeto Jornada Escolar em
Tempo Integral e contra turno escolar nas entidades parceiras. Executou Ação? Concluída

O Colégio de Aplicação- CA/UFSC promove atividades curriculares no contra turno. Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Municipal de Educação executa a estratégia por meioProjeto Jornada Escolar em Tempo Integral da Secretaria Municipal de Educação 
e contraturno escolar nas entidades parceiras. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

6.2.Contratar para as escolas, em número suficiente, profissionais 
qualificados, de acordo com a função a ser exercida, para atuarem nos 
diversos segmentos, espaços/ambientes escolares e extraescolares, 
visando a excelência do ensino.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  
foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a 

esta estratégia: 2.013; 2.014; 2.040; 
2.149; 2.150; 2.165; 2.166; 2.167; 

2.168; 4.460;                                                                                                                                                                                                                                                               

Executou 
estratégia? Sim

2016 A SME executa a estratégia conforme abertura de vagas DAE (Departamento de Administração Escolar) Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa estratégia conforme abertura de vagas, Departamento de Gestão Escolar- DGE Executou Ação? Concluída

2018 A SME, dentre dos limites constitucionais, investe em educação na contratação, formação, edificação, manutenção e todos os 
outros processos e procedimentos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos nas unidades educativas da rede 
pública municipal de ensino

Executou Ação? Concluída

2019
A Secretaria Municipal de Educação executa a estratégia conforme Abertura de Vagas, Diretoria de Gestão Escolar- DGE e 
viabilização de projetos educativos orientados pela DEF. Executou Ação? Concluída

A SME, dentre dos limites constitucionais, investe em educação na contratação, formação, edificação, manutenção e todos os 
outros processos e procedimentos necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos nas unidades educativas da rede 
pública municipal de ensino.

Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Municipal de Educação executa a estratégia conforme Abertura de Vagas, Diretoria de
Gestão Escolar- DGE e viabilização de projetos educativos orientados pela DEF. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.3. Construir, ampliar e reformar os estabelecimentos de ensino, 
adequando-os ao padrão de qualidade de infraestrutura sustentável, 
conforme legislação vigente, tornando-os edificações e espaços 
exemplares de sustentabilidade socioambiental.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 
vinculados a esta estratégia: 1.004; 1.005; 1.626; 1.627; 2.034; 2.038; 2.291; 4.232; 

4.233; 4.658; 4.659; 5.110; 5.113;  
Executou 

estratégia? Sim

2016 Na SME os critérios de sustentabilidade são pré-requisitos nos projetos de construção, reforma e ampliação. Executou Ação? Concluída

2017 Na SME  os critérios de sustentabilidade nas edificações, são Pré-Requisitos para todos os projetos de reforma e construção. 
(GOMP-SME) Executou Ação? Concluída

2018 Na SME os critérios de sustentabilidade nas edificações são pré-requisitos para todos os projetos de reforma e construção dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de ensino. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação executa os projetos para as construções, ampliações e reformas reformas.
das unidades educativas, seguindo todas as normativas vigentes de infraestrutura sustentável. Em
2019, 53 unidades educativas estavam com obras relativas à construção, ampliações, reformas.

Executou Ação? Concluída

2020
Na SME os Critérios de Sustentabilidade nas Edificações, são Pré-Requisitos para todos os Projetos de Reforma e Construção 
dos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal. (GOMP-SME) - Em 2020, 29 unidades educativas da rede 
municipal, estavam em obras relacionadas a construção, ampliação e reformas. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.4. Garantir, nas escolas do município, a inserção dos princípios da educação 
ambiental na gestão, organização curricular, formação de professores, materiais 
didáticos visando o fomento da cidadania e a diminuição das desigualdades e 
injustiças ambientais.

 Na LOA de 2020 foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 
vinculados a esta estratégia:2.173; 2.179; 4.227;

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia parcialmente alcançada com PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), Sustentável, Programa Escola do 
Mar e Horta Escolar. Executou Ação? Concluída

2017 SME - Adesão ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Sustentável, Horta Escolar, Escola do Mar. Executou Ação? Concluída

2018 A SME oferta formação sobre educação ambiental aos profissionais da educação infantil. Adesão ao Programa Dinheiro Direto 
na Escola - PDDE Sustentável, Horta Escolar e Escola do Mar. Executou Ação? Concluída

2020
A SME aderiu ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Sustentável, Horta Escolar (DEPAE) e Escola do Mar.Oferta de 
formação sobre educação ambiental aos profissionais da educação infantil.O projeto de horta escolar está vinculado ao 
Programa Municipal de Agricultura Urbana – PMAU, cuja coordenação é da Secretaria de pesca e Agricultura. O DEPAE faz 
parte do Comitê responsável.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.5. Consolidar sistemas de avaliação de materiais didático-pedagógicos, no 
âmbito de todas as redes de ensino, de modo a combater racismo e quaisquer 
tipos de preconceitos e discriminações.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2018 A Secretaria Municipal de Educação – SME oferta formação aos profissionais da educação sobre Educação das Relações 
Étnico Raciais - ERER. Executou Ação? Concluída

2020 Secretaria Municipal de Educação – SME oferta formação aos profissionais da educação sobre Educação das Relações Étnico 
Raciais - ERER. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 6.6. Disseminar, em todas as Redes de Ensino, a cultura de valorização, 
conservação, segurança e manutenção do patrimônio.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia conforme Leis: n° 2.622/1987 que institui os Conselhos Escolares e Lei complementar CMF n° 
063/2003 que dispõe sobre o Estatuto dos servidores Públicos do Município de Florianópolis. Executou Ação? Concluída

2017 SME - Iniciada conforme Leis: N° 2.622/1987 que institui os Conselhos Escolares e Lei complementar Câmara Municipal de 
Florianópolis - CMF N° 063/2003 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis. Executou Ação? Concluída

2018 Estratégia em execução pela SME desde a publicação da Lei nº 2.622/1987, que institui os Conselhos Escolares e da Lei 
Complementar - CMF n° 063/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis. Executou Ação? Concluída

2019 Estratégia em execução pela SME desde a publicação da Lei nº 2.622/1987, que institui os Conselhos
Escolares e da Lei Complementar - CMF n° 063/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Florianópolis.

Executou Ação? Concluída

2020 Estratégia em execução pela SME, conforme Leis: N° 2.622/1987 que institui os Conselhos Escolares e Lei complementar 
Câmara Municipal de Florianópolis - CMF N° 063/2003 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Florianópolis.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

6.7. Disponibilizar materiais didáticos, para todos os níveis e modalidades de 
ensino, que contemplem a diversidade humana e cultural, articulados com os 
movimentos sociais e instituições educativas da sociedade brasileira e 
problematizem as distorções e equívocos sobre a história, a cultura, a 
identidade dos descendentes africanos e indígenas.

     Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.057; 2.366; 4.460; 
4.653;                                                                                                    

Executou estratégia? Parcialmente

2016 A Secretaria Municipal de Educação executa estratégia conforme Matriz Curricular ERER (Educação para as relações Étnico-
raciais) e aquisição de materiais didáticos. Executou Ação? Concluída

2017 A Secretaria Municipal de Educação executa estratégia conforme Matriz Curricular Educação para as Relações Étnico-Raciais 
– ERER e Aquisição de Materiais Didáticos. Executou Ação? Concluída

2018 A SME oferta formação aos profissionais da educação sobre ERER que aborda o uso dos referidos materiais. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação executa estratégia conforme Matriz Curricular Educação para as Relações Étnico-Raciais 
– ERER e Aquisição de Materiais Didáticos além da formação aos profissionais da educação sobre ERER que aborda o uso 
dos referidos materiais.

Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Municipal de Educação executa estratégia conforme Matriz Curricular Educação para as Relações Étnico-Raciais 
– ERER e Aquisição de Materiais Didáticos.Oferta de formação aos profissionais da educação infantil sobre ERER que aborda 
o uso dos referidos materiais. Aquisição de brinquedos e literatura que contemplem a representação das diferentes etnias

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.8. Ofertar a educação em tempo integral para estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação na faixa etária 
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 
especializado.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.013; 2.014; 2.040; 

2.150; 2.165; 2.166; 2.167; 2.168; 4.661; 4.662; Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 A SME oferta  educação em tempo integral se dá de acordo com demanda e critérios de cada Unidade. Se a Unidade se 
enquadrar na proposta de oferta integral os estudantes com deficiência serão contemplados. Executou Ação? Concluída

2017 A SME oferta de Educação em Tempo Integral ocorre de acordo com a demanda e critérios de cada Unidade. Se a Unidade se 
enquadrar na Proposta de Oferta Integral, os estudantes com deficiência serão contemplados. Executou Ação? Concluída

2018 Na SME - Todos os estudantes da rede pública municipal de ensino, público da educação especial, são incluídos nas ações 
educativas das unidades e o atendimento educacional especializado está garantido de acordo com a articulação e 
funcionamento de cada Unidade Educativa.

Executou Ação? Concluída

2019
Na SME - Todos os estudantes da rede pública municipal de ensino, público da educação especial, são incluídos nas ações 
educativas das unidades e o atendimento educacional especializado está garantido de
acordo com a articulação e funcionamento de cada Unidade Educativa. A SME/DEI oferta formação aos profissionais da 
educação infantil sobre Educação Inclusiva e atendimento especializado para as crianças da Educação Infantil

Executou Ação? Concluída

2020 SME - Os estudantes com deficiência são incluídos em todas as ações educativas das unidades, e o atendimento educacional 
especializado está garantido de acordo com a articulação e funcionamento de cada Unidade Educativa da Rede Municipal de 
Educação.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

6.9. Reestruturar as escolas públicas por meio do regime de colaboração entre os entes 
federados, visando à reforma ou construção de quadras poliesportivas, laboratórios, sala 
de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, 
refeitórios, banheiros, bem como a garantia de transporte para os estudantes, aquisição de 
material didático, equipamentos e a formação continuada dos profissionais.

Nas LOAs  de 2016, 2017, foram identificados os 
seguintes projetos/atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.013; 2.014; 2034; 2.038; 
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia de acordo com a Portaria 080/2009, processo licitatório compra de materiais, formação continuada 
dos profissionais. Executou Ação? Concluída

2017
Na SME os projetos de reforma e construção das Unidades de Ensino preveem a reestruturação das unidades e inclusão de 
espaços além da sala de aula, como quadras cobertas, laboratórios, bibliotecas e espaços de convivência, qualificando o 
espaço de ensino.
(GOMP – SME)

Executou Ação? Concluída

2018 Na SME  os  projetos de reforma e construção das unidades da rede pública municipal de ensino preveem a reestruturação 
das unidades e inclusão de espaços além da sala de aula, como quadras cobertas, laboratórios, bibliotecas e espaços de 
convivência, qualificando o espaço de ensino.

Executou Ação? Concluída

2020 Na  SME os Projetos de Reforma e Construção das Unidades de Ensino preveem a Reestruturação das Unidades e Inclusão 
de espaços além da sala de aula, como quadras cobertas, laboratórios, bibliotecas e espaços de convivência, qualificando o 
espaço de ensino.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 6.10. Oferecer alternativa de educação em tempo integral para estudantes da 
EJA, na faixa etária de 15 a 17 anos.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2019 A Secretaria Municipal de Educação estabelece parceria com o IFSC/Continente – ProEja. Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Municipal de Educação estabelece parceria com o IFSC/Continente – ProEja. Executou Ação? Concluída

Obs.:



ESTRATÉGIA 6.11. Ampliar os serviços públicos de saúde e assistência social, com 
profissionais habilitados para atendimento físico, psíquico e social do estudante.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016
A SME executa a estratégia com as ações do PSE (Programa Saúde na Escola) e APOIA (Programa de Combate à Evasão 
Escolar). Executou Ação? Concluída

O Colégio de aplicação- CA/UFSC - Possibilitar aos estudantes o acesso aos serviços especializados da UFSC. Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa a estratégia com as ações do Programa Saúde na Escola - PSE , Conselho Tutelar e Ministério Público 
através do Programa de Combate à Evasão Escolar  - APOIA. Executou Ação? Concluída

2018
Estratégia executada pela SME por meio do Programa Saúde na Escola – PSE e por meio do Programa de Combate à Evasão 
Escolar - APOIA. Executou Ação? Concluída

O Colégio de aplicação- CA/UFSC possibilita aos estudantes o acesso aos serviços especializados da UFSC. Executou Ação? Concluída

2019
Estratégia executada pela SME por meio do Programa Saúde na Escola – PSE e por meio do Programa de Combate à Evasão 
Escolar - APOIA. Executou Ação? Concluída

O Colégio de aplicação- CA/UFSC possibilita aos estudantes o acesso aos serviços especializados da UFSC. Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Municipal de Educação executa a estratégia com as ações do Programa Saúde na Escola – PSE.
A rede municipal ampliou seus serviços articulados com a Saúde e Assistência Social instituindo o Centro de Avaliação, 
Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem - CEDRA.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 6.12. Garantir a implementação de políticas de sustentabilidade e educação 
ambiental.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 A SME promove Eco festival, Projeto Escola do Mar, PDDE Sustentável. Executou Ação? Concluída

Colégio de aplicação- CA/UFSC - Parceria com NEAMB/CA – Núcleo de Educação Ambiental da UFSC. Executou Ação? Concluída

2017 SME - Projeto Escola do Mar, Programa Dinheiro Direto na Escola - DDE Sustentável e Hortas Escolares. Executou Ação? Concluída

2018
A SME executa esta estratégia por meio do Projeto Escola do Mar, Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Sustentável e 
Hortas Escolares. Realiza também a formação sobre educação ambiental aos profissionais da educação. Executou Ação? Concluída

O Colégio de aplicação- CA/UFSC - tem parceria com NEAMB/CA – Núcleo de Educação Ambiental da UFSC. Executou Ação? Concluída

2020 A SME contempla a estratégia através do Projeto Escola do Mar, Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Sustentável e 
Hortas Escolares (DEPAE).Oferta de formação sobre educação ambiental aos profissionais da educação infantil. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.13. Disponibilizar acervo digital de referências 
bibliográficas e audiovisuais para as escolas de tempo 
integral.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os seguintes Projetos/Atividades vinculados 
a esta estratégia: 2.057; 2.151; 2.174; 2.291; 4.232; 4.233; 4.660; 

. 

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 SME - Foram disponibilizados materiais de acervo audiovisual para as unidades educativas. Executou Ação? Concluída

O Colégio de aplicação- CA/UFSC - Incremento do acervo da Biblioteca Escolar do CA/UFSC. Executou Ação? Concluída

2017 SME - Foram disponibilizados materiais de acervo audiovisual para as Unidades Educativas. Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa esta estratégia disponibilizando materiais de acervo audiovisual para as Unidades Educativas. Executou Ação? Concluída

O Colégio de aplicação- CA/UFSC - No CA/UFSC houve o incremento do acervo da biblioteca escolar. Executou Ação? Concluída

2019 A SME executa esta estratégia disponibilizando materiais de acervo audiovisual para as Unidades Educativas. Executou Ação? Concluída

No CA/UFSC houve o incremento do acervo da biblioteca escolar. Executou Ação? Concluída

2020 Na SME - Foram disponibilizados materiais de acervo audiovisual para as Unidades Educativas, via Portal Educacional da 
SME. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

6.14. Consolidar a efetivação das Leis Federais n° 10.639/03 e n° 11.645/08 
que tratam da educação das Relações Étnico-raciais e do ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, bem como da Lei Municipal n° 
4.446/94, que institui a inclusão do conteúdo de História afro-brasileira nos 
currículos de todas as escolas municipais de Florianópolis.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 A Secretaria executa a estratégia de acordo com a Matriz Curricular ERER (Educação para Relações Étnico-raciais) para 
Educação Básica; Seminário Diversidade Étnico Racial; Proposta Curricular da Rede Ensino de Florianópolis; Currículo 
Educação Infantil e Resolução nº 02/2009, CME.

Executou Ação? Concluída

2017 A Secretaria executa a estratégia de acordo com a Matriz Curricular Educação para Relações Étnico-raciais – ERER para 
Educação Básica; Seminário Diversidade Étnico Racial; Proposta Curricular da Rede Ensino de Florianópolis e Resolução Nº 
02/2009, Conselho Municipal de Educação- CME.

Executou Ação? Concluída

2018 A SME elaborou Matriz Curricular Educação para Relações Étnico-raciais – ERER para Educação Básica, a Proposta 
Curricular da Rede Ensino de Florianópolis, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis, realizou o Seminário Diversidade Étnico Racial e formação Continuada em ERER.

Executou Ação? Concluída

2019
A Secretaria Municipal de Educação - Matriz Curricular Educação para Relações Étnico-raciais – ERER para Educação 
Básica; Seminário Diversidade Étnico Racial; Proposta Curricular da Rede Ensino de Florianópolis, Resolução Nº 02/2009, 
Conselho Municipal de Educação- CME; Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis; FormaçãoContinuada em ERER. A SME/DEI oferta formação aos profissionais da educação infantil sobre ERER

Executou Ação? Concluída

2020
A SME - Matriz Curricular Educação para Relações Étnico-raciais – ERER para Educação Básica; Seminário Diversidade 
Étnico Racial - anual; Proposta Curricular da Rede Ensino de Florianópolis, Resolução Nº 02/2009, Conselho Municipal de 
Educação- CME; Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis; Formação 
Continuada em ERER para todos funcionários da rede e Aquisição de brinquedos e literatura que contemplem a representação 
das diferentes etnias para toda rede.  

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.15. Assegurar, no calendário municipal, congregando a rede de ensino 
pública e particular, a Semana da Consciência Negra, para a realização de 
atividades artístico-culturais e debater sobre história e cultura afro-brasileira e 
indígena em todas as escolas do município.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia conforme Lei municipal nº 3789/92. Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa estratégia conforme Lei Municipal Nº 3789/92. Executou Ação? Concluída

2018 Na SME - Estratégia executada parcialmente. A rede pública municipal de ensino realizou o seminário da ERER e oferta a 
formação continuada sobre a ERER. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação - Garantida na rede municipal de ensino, conforme Lei
Municipal Nº 3.789/92.
SME/DEF realizou o seminário da ERER e oferta de formação continuada nesta área.

Executou Ação? Concluída

2020 Na SME - Garantida na rede municipal de ensino, conforme Lei Municipal Nº 3789/92.Realização do seminário da ERER. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.16. Estimular e desenvolver políticas de formação continuada 
para os profissionais de educação sobre diversidade étnico-racial e 
orientação sexual, articulados com instituições educativas do 
movimento social.

   Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 
vinculados a esta estratégia: 2.173; 2.179; 4.653;   

.

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Parcialmente cumprida, pois não atinge ainda a formação continuada com o tema orientação sexual. Executou Ação? Concluída

2017 Na SME - Parcialmente cumprida, pois não atinge ainda a formação continuada com o tema Orientação Sexual. Executou Ação? Concluída

2018 Na SME - Estratégia parcialmente cumprida, pois não atinge ainda a formação continuada com o tema orientação sexual. Executou Ação? Concluída

2019 Na SME - Estratégia parcialmente cumprida, pois não atinge ainda a formação continuada com o tema
orientação sexual. Executou Ação? Concluída

2020 Na SME - Parcialmente cumprida, pois o tema Orientação Sexual ainda não atinge todos os grupos de formação continuada 
oferecida pela SME.Oferta de formação aos profissionais da educação infantil sobre ERER. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

6.17. Aumentar a oferta de vagas da educação em tempo integral aos 
estudantes do Ensino Médio, por meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o 
tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, 
passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, 
com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO REGULAR EM TEMPO INTEGRAL
TOTAL DE MATRÍCULAS 

NO ENSINO MÉDIO
MATRÍCULAS NO ENSINO 

MÉDIO EM TEMPO 
INTEGRAL

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA

2016 16.966 1.425 0 374 0 1.051 Executou Ação? Concluída

2017 16.139 1.200 0 302 0 898 Executou Ação? Concluída

2018 16.657 1.086 0 269 0 817 Executou Ação? Concluída

2019 16.999 933 0 126 0 807 Executou Ação? Concluída

2020 17.514 982 0 81 0 901 Executou Ação? Concluída

Ano 2016
16.966 ANÁLISES DO FÓRUM 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano 2017
16.139

Observa-se um declínio nas matrículas 
no ensino regular nos anos de 2016 para 
2017 (-4,87%). No entanto, a partir de 
2017 até o atual ano de monitoramento 
do PME, houve uma elevação dos 
números – um incremento de 8,5% nos 
últimos 4 anos.

Ano 2018
16.657

Ano 2019
16.999

Ano 2020
17.514

Fonte de 
Pesquisa MEC/Inep/Sinopses Estatisticas 2016 a 2020

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.18. Implantar programa de construção e/ou adequação de escolas com 
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo 
integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com jovens em situação 
de vulnerabilidade social. 

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2017 SME - Os Projetos de Reforma e Construção estão aperfeiçoando os espaços de ensino, principalmente nas localidades com 
jovens de situação de vulnerabilidade social para o futuro atendimento integral. (GOMP-SME) Executou Ação? Concluída

2018 SME - Os Projetos de Reforma e Construção estão aperfeiçoando os espaços de ensino, principalmente nas localidades com 
jovens de situação de vulnerabilidade social para o futuro atendimento integral. (GOMP-SME) Executou Ação? Concluída

2020
SME - Projetos de Reforma e Construção estão aperfeiçoando os espaços de ensino, principalmente nas localidades com 
jovens de situação de vulnerabilidade social para o futuro atendimento integral. Em 2020, 46unidades educativas da rede 
municipal de ensino pública, realizaram processo de construção, reforma e ampliação; conforme estratégias  2.9 e 6.3 do 
Plano Municipal de Educação de Florianópolis. 

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

6.19. Aderir, em regime de colaboração, ao programa 
nacional de ampliação e reestruturação das escolas 
públicas, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas cobertas, laboratórios, espaços para 
atividades de informática, culturais, bibliotecas, 
auditórios, cozinhas, refeitórios, depósitos adequados 
para armazenar gêneros alimentícios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como da produção de 
material didático e da formação de recursos humanos 
para a educação em tempo integral.

Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes Projetos/Atividades vinculados 
a esta estratégia:1.004; 1.005; 1,092; 1.093; 1.094; 1.095; 1.287; 1.626; 1.627; 1.628; 1.629; 1.630; 1.631; 

1.634; 1.635; 1.637; 1.638; 1.639; 1.640; 1.641; 1.642; 1.643; 1.644; 1.647; 1,648; 1.651; 1.652; 1.653; 
1.657; 1.658; 1.659; 1.660; 1.661;1662; 1.663; 1.664; 1.665; 1.667; 1.668; 1.669; 1.670;  1.671; 1.673; 1.675; 

1.677;  1.678; 1.679; 1.680; 1.682; 1.685; 1.784; 1.785; 1.786; 1.787; 1.788; 1.789; 1.790; 1.791; 1.792; 
1.793; 1.794; 1.795; 1.796; 1.797; 1.798; 1.799; 1.800; 1.801; 2.034; 2.038; 2.173; 2.174; 2.179; 2.291; 

2.337; 2.348; 2.421; 3.021; 3.122; 3.123; 4.232; 4.233; 4.658; 4.659; 4.660;   
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - De acordo com a LOA houve ampliação e reestruturação, mas a demanda de alunos matriculados não permite a 
expansão do atendimento em período integral. Executou Ação? Concluída

2017
Na SME - As Unidades em Reforma ou Construção estão sendo contempladas com equipamentos para adaptação dos 
espaços de ensino e atendimento, adequando os espaços seguindo as Leis Vigentes.
(GOMP-SME)

Executou Ação? Concluída

2019
Na SME - As unidades de educação da rede pública municipal de ensino seguem em processo constante de manutenção, 
revitalização e reforma. Estão sendo priorizados nestes projetos a inclusão e aqualificação destes espaços, e seguem padrão 
arquitetônico condizente com atendimento em tempo integral. Em 2019, 13 unidades educativas foram revitalizadas.

Executou Ação? Concluída

2020 Na SME - As Unidades em Reforma ou Construção estão sendo contempladas com equipamentos para adaptação dos 
espaços de ensino e atendimento, adequando os espaços seguindo as Leis Vigentes. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

6.20. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas, planetários e 
zoológicos.

    Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.057; 2.296; 2.450; 

2.453; 2.882 e 4.660. Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Fomento por meio de disponibilização de transporte e articulação de parcerias. Executou Ação? Concluída

2017 Na SME - Fomento por meio de disponibilização de transporte e articulação de parcerias com os diferentes espaços. Executou Ação? Concluída

2018 Estratégia em execução pela SME por meio da disponibilização de transporte e articulação de parcerias com os diferentes 
espaços. Executou Ação? Concluída

2019 Estratégia em execução pela SME por meio da disponibilização de transporte e articulação de
parcerias com os diferentes espaços. Executou Ação? Concluída

2020 Na SME em decorrência da Pandemia em 2020 as atividades foram realizadas por meio do Portal Educacional e as lives da 
Escola do Mar. Executou Ação? Concluída

Obs.:



ESTRATÉGIA

6.21. Estimular a oferta de atividades para a ampliação da jornada escolar dos 
estudantes matriculados nas escolas de ensino médio, por parte das entidades 
privadas de serviço social vinculada ao sistema S, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Não

Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta estratégia Executou Ação? Não iniciada

Obs.:

ESTRATÉGIA

6.22. Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 
faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos idade, assegurando 
atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado 
em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições 
especializadas, bem como profissionais habilitados.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

PORCENTAGEM DE MATRÍCULAS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA E ALTAS HABILIDADES OU 
SUPERDOTAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

MATRÍCULAS DE ALUNOS 
EM TEMPO INTEGRAL NA 

REDE PÚBLICA

MATRÍCULAS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, 
TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA E ALTAS 

HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO EM TEMPO 
INTEGRAL

% DE MATRÍCULAS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, 
TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA E ALTAS 

HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO EM TEMPO 
INTEGRAL

2016 1.188 209 17,6% Executou Ação? Concluída

2017 1.402 251 17,9% Executou Ação? Concluída

2018 1.667 220 13,2% Executou Ação? Concluída

2019 1.907 267 14,0% Executou Ação? Concluída

2020 2.148 262 12,2% Executou Ação? Concluída

Ano 
2016 17,6% ANÁLISES DO FÓRUM 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ano 
2017 17,9%

O gráfico aponta um declinio nos 
números das matrículas de alunos com 
deficiência, transtornos do espectro 
autista e altas habilidades ou 
superdotação em tempo integral. Há que 
se analisar as causas para traçar 
políticas públicas para a permanência e 
sucesso do público alvo.

Ano 
2018 13,2%

Ano 
2019 14,0%

Ano 
2020 12,2%

Fonte de 
Pesquisa MEC/Inep/DEED/Censos Escolares 2016 a 2020

Obs.:

ESTRATÉGIA
6.23. Assegurar alimentação escolar que contemple a necessidade nutricional 
diária dos estudantes que permanecem na escola em tempo integral, conforme 
legislação específica e em permanente acompanhamento, a fim de atender 
necessidades específicas, bem como restrições alimentares.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.060; 2.362; 2.365 e 

2.927.
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Conforme DEPAE (Departamento de Alimentação Escolar)/PNAE(Programa Nacional de Alimentação Escolar). Executou Ação? Concluída

2017 Na SME - Conforme Departamento de Alimentação Escolar - DEPAE / Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Executou Ação? Concluída

2018 Na SME- As diretrizes emanadas do Departamento de Alimentação Escolar - DEPAE/Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE são cumpridas em todas as unidades educativas da rede pública municipal de ensino. Executou Ação? Concluída

2019

A Secretaria Municipal de Educação - Fornecimento de 4 refeições diárias (lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar) 
para Educação Infantil em tempo integral e 3 refeições (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde) para Educação 
Fundamental considerando os estudantes matriculados em atividades complementares (projetos de contra-turno) seguindo 
cardápio elaborado por nutricionista e conforme a legislação vigente; Atendimento aos estudantes com Necessidades 
Alimentares Específicas de acordo com os alimentos adquiridos e com cardápio individualizado; Realização da avaliação do 
estado nutricional dos estudantes; Aplicação de testes de aceitabilidade das preparações do cardápio; Realização de 
atividades de Educação Alimentar e Nutricional; Participação em reuniões com equipe pedagógica, pais e responsáveis pelos  
estudantes conforme necessidade.

Executou Ação? Concluída

2020
Conforme Departamento de Alimentação Escolar - DEPAE / Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE . Em 2020 
houve continuidade do fornecimento de alimentos, mesmo diante da pandemia, atendendo os critérios estabelecidos na 
resolução 02/2020 do FNDE; Organizar kit’s Alimentação para fornecer aos estudantes matriculados na RME de Florianópolis, 
durante o período de suspensão das aulas presenciais.

Executou Ação? Concluída

Obs.:





Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de 
Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 6A
Meta 6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo,50%( cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender , pelo menos , 25%  (vinte e cinco por 

cento) dos(as) estudantes da educação básica.
Indicador 6A Nacional Percentual de alunos da educação básica pública que pertencem ao público alvo da ETI e que estão em jornada de tempo integral

Conceitos e definições Percentual de alunos que estão matriculadas no município na Educação Básica. Mede o grau de atendimento municipal escolar na educação em tempo integral por 
aluno.
C Á L C U L O 
(Soma das matrículas da ETI por nível/etapa / total de matrículas da Educação Básica Pública) X 100 = Percentual de alunos da educação básica pública que 
pertencem ao público alvo da ETI e que estão em jornada de tempo integral

Unidade de medida % de Alunos.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
Alunos da Educação Básica em Tempo Integral

Censo Escolar INEP

TP_ETAPA_ENSINO

Total de matrículas da Educação Básica em todos os 
níveis e etapas de todas as redes públicas de ensino

Níveis de desagregação Estado e municípios.
Periodicidade de atualização Anual

Ficha Metodológica para o Indicador 6B
Meta 6

Indicador 6B Nacional
Percentual de escolas públicas da educação básica que possuem, pelo menos, 25% dos alunos do público alvo da ETI em jornada de tempo integral

Conceitos e definições
Percentual de ESCOLAS PÚBLICAS que ofertam matrículas em tempo integral para pelo menos, 25% dos alunos matriculados.

C Á L C U L O 

(Soma dos percentuais já organizados pelo INEP, por nível e etapa a partir da sistematização de escolas que ofertam a partir de 25% das matrículas em ETI do 
total de matrículas da Educação Básica / total de escolas públicas de educação básica do município) X 100 = Percentual de de ESCOLAS que ofertam matrículas 
em tempo integral para pelo menos, 25% dos alunos matriculados

Unidade de medida % de Escolas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
Escolas de Educação Básica que ofertam Educação em 

Tempo Integral para 25% ou mais dos estudantes
Censo Escolar INEPTP_ETAPA_ENSINO

Total de Escolas Públicas de Educação Básica do Município
Níveis de desagregação Estado e municípios.

Periodicidade de atualização
Anual



INDICADOR 6A
Percentual de alunos da educação básica pública que pertencem ao público alvo da ETI e que estão em jornada de tempo integral

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL DE 
MATÍCULAS CRECHE PRÉ 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS

ENSINO 
MÉDIO

% 
MUNICIPAL

TOTAL DE 
MATÍCULAS CRECHE PRÉ 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS

ENSINO 
MÉDIO

% 
MUNICIPAL

TOTAL DE 
MATÍCULAS CRECHE PRÉ 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS

ENSINO 
MÉDIO

% 
MUNICIPAL

TOTAL DE 
MATÍCULAS CRECHE PRÉ 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS

ENSINO 
MÉDIO

% 
MUNICIPAL

TOTAL DE 
MATÍCULAS CRECHE PRÉ 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS

ENSINO 
MÉDIO

% 
MUNICIPAL

TOTAL DE 
MATÍCULAS CRECHE PRÉ 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS

ENSINO 
MÉDIO

% 
MUNICIPAL

TOTAL DE 
MATÍCULAS CRECHE PRÉ 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS

ENSINO 
MÉDIO

% 
MUNICIPAL

93.519 6.494 6.124 5.462 2.524 1.255 23,40% 97.738 6.864 6.371 4.949 2.942 1.473 23,10% 99.636 6.689 5.792 3.898 1.930 1.425 19,80% 100.688 6.758 5.382 4.109 2.705 1.200 20,00% 105.127 5.963 4.701 3.771 1.984 1.086 16,70% 107.812 5.903 4.803 3.855 1.873 933 16,10% 107.202 5.368 4.870 2.959 998 982 14,20%

Sinopse Estatística da Educação Básica
Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica
Notas: 1 - O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula.
2 - Não inclui matrículas em turmas de Atividade Complementar e Atendimento Educacional Especializado (AEE).
3 - Inclui matrículas de Ensino Regular.
4 - Consideram-se, em tempo integral, os alunos que estão em turmas presenciais com 7 ou mais horas de duração e os que estão em turmas presenciais com carga horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais.
5 - Consideram-se, em tempo parcial, os alunos que não estão em turmas presenciais com 7 ou mais horas de duração e/ou os alunos de turmas a distância (EAD).
6 - O número de matrículas do Ensino Regular considera também as matrículas da Educação Especial em Classes Exclusivas.

INDICADOR 6B
Percentual de escolas públicas da educação básica que possuem, pelo menos, 25% dos alunos do público alvo da ETI em jornada de tempo integral

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 

Escolas

Escolas 
25% ou 
mais de 

ETI

% para o 
Indicador

Total 
Escolas

Escolas 
25% ou 
mais de 

ETI

% para o 
Indicador

Total 
Escolas

Escolas 25% 
ou mais de 

ETI

% para o 
Indicador

Total 
Escolas

Escolas 
25% ou 
mais de 

ETI

% para o 
Indicador

Total 
Escolas

Escolas 
25% ou 

mais de ETI

% para o 
Indicador

Total 
Escolas

Escolas 
25% ou 
mais de 

ETI

% para o 
Indicador

Total 
Escolas

Escolas 
25% ou 
mais de 

ETI

% para o 
Indicador

288 104 36,10% 286 100 35,00% 280 92 32,90% 277 94 33,90% 277 88 31,80% 281 89 31,70% 286 81 28,30%

Sinopse Estatística da Educação Básica

Fonte: INEP – Censo Escolar da Educação Básica
Notas: 1 - O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma Etapa de Ensino.
2 - Não inclui estabelecimentos com turmas exclusivas de Atividade Complementar ou Atendimento Educacional Especializado (AEE).

3 - Inclui estabelecimentos em atividade com pelo menos uma matrícula de Ensino Regular e/ou EJA.

4 - Consideram-se, em tempo integral, os alunos que estão em turmas presenciais com 7 ou mais horas de duração e os que estão em turmas presenciais com carga 
horária menor, mas que somada com o tempo de Atividade Complementar atinja as 7 horas ou mais.

5 - O número de estabelecimentos do Ensino Regular e/ou EJA considera também os estabelecimentos da Educação Especial em Classes 
Exclusivas.



META SOBRE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA/IDEB.

Prazo da Meta                  
Indicador 7A BienalPrazo da Meta                  

Indicador 7B BienalPrazo da Meta                  
Indicador 7C Bienal

Meta 7
Fomentar a qualidade da Educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, 
de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do 
ensino fundamental; 5,2 no ensino médio.

Importância da Meta

A meta da qualidade em educaçao, pretende fomentar a qualidade da educação básica; o que significa enfrentar a desigualdade 
social existente no país e assegurar a educação como um dos direitos humanos.
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é a referência para o monitoramento dos indicadores dessa meta, 
uma vez que o Ideb é um indicador sintético de qualidade educacional que combina informações do desempenho de alunos em 
avaliações padronizadas, componentes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com informações sobre o 
rendimento escolar ao término do ano letivo obtidas por meio do Censo da Educação Básica.

INDICADORES DA META
INDICADOR 7A Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental Prazo Inep Bianual Alcançou 

indicador? Não
ANO 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Meta prevista pelo INEP 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1

Meta executada no período (dado oficial - INEP) 4,0 4,6 4,9 5,6 5,6 5,7 5,8 5,7
INDICADOR 7B Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental Prazo Bianual Alcançou 

indicador? Não
ANO 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Meta prevista pelo INEP 3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7
Meta executada no período (dado oficial - INEP) 3,7 3,9 4,2 4,5 3,8 4,6 4,7 4,5
INDICADOR 7C Média do Ideb no ensino médio Prazo Bianual Alcançou 

indicador? Sim
ANO 2017 2019

Meta prevista pelo INEP 3,7 3,9
Meta executada no período (dado oficial - INEP) 3,5 4,0

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

Meta 07
Fomentar a qualidade da Educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, 
de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do 
ensino fundamental; 5,2 no ensino médio.

ESTRATÉGIA

7.1. Assegurar que, no quinto ano de vigência de deste Plano, pelo 
menos, 80% (oitenta por cento) dos (das) estudantes do ensino 
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente 
de proficiência em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem 
no respectivo ano de estudo, e 60% (sessenta por cento), pelo 
menos, o nível desejável.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016
Na SME - O fluxo nos anos iniciais e finais está adequado ao previsto, considerando o que dispõe a 
resolução da avaliação. É preciso intensificar a inovação nas práticas curriculares para melhoria da 
aprendizagem, sobretudo nos anos finais. As flutuações na RME (Rede Municipal de Educação) de 
Florianópolis seguem a mesma flutuação nas demais redes educacionais brasileiras.

Executou Ação? Concluída

2017 Na SME - Intensificar a Inovação nas Práticas Curriculares para melhoria da aprendizagem, sobretudo nos 
Anos Finais. Executou Ação? Concluída

2018 A SME considera que deve intensificar a inovação nas práticas curriculares para melhoria da aprendizagem, 
sobretudo nos anos finais do ensino fundamental.

Executou Ação? Concluída

2020 Na SME - De acordo com Resolução N° 03/2009 do Conselho Municipal de Educação- CME que fixa normas 
para elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP e Regimento. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

7.2. Subsidiar o processo contínuo de auto-avaliação das escolas 
de educação básica, por meio de instrumentos de avaliação que 
orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 
elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da 
qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais 
da educação e o aprimoramento da gestão democrática. 

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.151; 2.337; 2.348;  Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia de acordo com Resolução n° 03/2009 do CME (Conselho Municipal de Educação) 
que fixa normas para elaboração do PPP e Regimento. E, Portaria n° 153/2015 que normatiza o processo de 
avaliação nas Unidades Educativas.

Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa a estratégia de  acordo com Resolução N° 03/2009 do Conselho Municipal de Educação- 
CME que fixa normas para elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP e Regimento. E, Portaria que 
normatiza o processo de avaliação da Gestão Escolar nas Unidades Educativas.

Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa esta estratégia em conformidade com Resolução n° 03/2009 do Conselho Municipal de 
Educação – CME, que fixa normas para elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP e Regimento. 
Também pelos processos que normatizam avaliação da Gestão Escolar nas Unidades Educativas.

Executou Ação? Concluída

2019
A Secretaria Municipal de Educação ME executa esta estratégia em conformidade com Resolução n° 
03/2009 do Conselho Municipal de Educação – CME, que fixa normas para elaboração do Projeto Político 
Pedagógico - PPP e Regimento. Também pelos processos que normatizam avaliação da Gestão Escolar nas 
Unidades Educativas.

Executou Ação? Concluída

2020 A SME executa a estratégia  de acordo com Resolução N° 03/2009 do Conselho Municipal de Educação- 
CME que fixa normas para elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP e Regimento. E, Portaria que 
normatiza o processo de avaliação da Gestão Escolar nas Unidades Educativas.

Executou Ação? Concluída

Obs.:



ESTRATÉGIA

7.3. Propor políticas para as redes e sistemas de ensino, de forma 
a buscar atingir as metas do IDEB, reduzindo a diferença entre as 
escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo 
equidade da aprendizagem pela metade, até o último ano de 
vigência deste PME.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa a estratégia com Ações como: formação continuada, projetos inovadores, mais educação e 
aquisição de materiais. Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa estratégia com formação continuada, projetos inovadores, Novo Mais Educação e aquisição 
de materiais. Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa esta estratégia por meio de formação continuada, projetos que incentivem práticas 
inovadoras, criação do NAI, aquisição de materiais e implementação do Projeto Jornada Escolar em Tempo 
Integral.

Executou Ação? Concluída

2019 A SME executa esta estratégia por meio de formação continuada, projetos que incentivem práticas 
inovadoras, criação do NAI, aquisição de materiais e implementação do Projeto Jornada Escolar emTempo 
Integral e Apoio Pedagógico.

Executou Ação? Concluída

2020 A SME executa esta estratégia por meio de formação continuada, projetos que incentivem práticas 
inovadoras. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

7.4. Apoiar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 
inovadoras que contribuam para a melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem, por meio da diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas inovadoras, com preferência para softwares livres e 
recursos educacionais abertos, que possibilitem o acompanhamento 
dos resultados nos sistemas de ensino.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa esta estratégia comaquisição de materiais, dispositivos móveis e acompanhamento do 
estudante, adotando práticas como apoio pedagógico no contra turno, estudos de recuperação paralela e 
progressão parcial de forma a reposicioná-lo na etapa compatível com a idade.

Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa esta estratégia com aquisição de materiais, dispositivos móveis e acompanhamento do 
estudante, adotando práticas como Apoio Pedagógico no contra turno, estudos de recuperação paralela, 
conforme Resolução 02/2011 e Formação Continuada dos Profissionais da Educação.

Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa esta estratégia com a aquisição de materiais, dispositivos móveis e acompanhamento do 
estudante, adotando práticas como Apoio Pedagógico no contra turno, estudos de recuperação paralela, 
conforme Resolução 02/2011 e formação continuada dos profissionais da educação.

Executou Ação? Concluída

2020 A SME A executa esta estratégia com aquisição de materiais, dispositivos móveis e acompanhamento do 
estudante, adotando práticas que visem a recuperação paralela, conforme Resolução 02/2011 e Portaria 
277/2020. Formação Continuada dos Profissionais da Educação.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

7.5. Assegurar que todas as escolas de educação básica no 
âmbito do Município possibilitem o acesso dos estudantes aos 
espaços para a prática esportiva, bens culturais e artísticos, 
equipamentos, laboratórios, assim como garantir a acessibilidade às 
pessoas com deficiência.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

1.004; 2.348; 4.233; 4.655; 4.658; 4.661; 4.662;

                                                     

Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Parcialmente iniciada tendo em vista que a acessibilidade ainda não está efetivada em todas as 
unidades da Rede. Executou Ação? Concluída

2017 Na SME - Parcialmente iniciada tendo em vista que a acessibilidade ainda não está efetivada em todas as 
Unidades da Rede. Executou Ação? Concluída

2018 SME - Estratégia iniciada tendo em vista que as escolas de rede pública municipal de ensino que ainda não 
foram contempladas com todos os requisitos estão sendo reformadas e adequadas para garantir 
acessibilidade universal aos estudantes. 

Executou Ação? Concluída

2019 SME - Estratégia iniciada tendo em vista que as escolas de rede pública municipal de ensino que ainda não 
foram contempladas com todos os requisitos estão sendo reformadas e adequadas para garantir
acessibilidade universal aos estudantes.

Executou Ação? Concluída

2020 SME - Estratégia iniciada tendo em vista que a acessibilidade ainda não está efetivada em todas as Unidades 
da Rede pública municipal. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

7.6. Investir na aquisição de equipamentos, recursos tecnológicos 
digitais, bem como em profissionais qualificados, com formação 
especifica, para todas as escolas públicas da educação básica, 
criando mecanismos para implementação das condições 
necessárias para a universalização das bibliotecas, com acesso a 
redes digitais de computadores e acesso a internet.

 Nas LOAs 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram identificados 
os seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.151; 2.173; 2.291; 2.348; 4.233; 4.660;                                                                                                                                                                                                               
. 

Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Parcialmente atingida, pois algumas unidades de educação infantil não possuem bibliotecas. Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa estratégia com  aquisição de Plataforma. Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa esta estratégia com a aquisição e manutenção do Software Pergamun para a biblioteca on 
line. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação executa esta estratégia com a aquisição e manutenção do
Software Pergamun para a biblioteca on line. Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Municipal de Educação executa esta estratégia com a aquisição e manutenção do
Software Pergamun. Executou Ação? Concluída

Obs.:



ESTRATÉGIA
7.7. Promover políticas de combate às violências, possibilitando a 
cultura de paz e da mediação de conflitos, constituindo um ambiente 
escolar dotado de segurança para a comunidade educativa.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.173; 2.179; 4.654;
. Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME promove política através da GEPROS (Gerência de Programas Suplementares). Executou Ação? Concluída

2017 A SME - insere Programas e Formações na Promoção da Política da Paz. Executou Ação? Concluída

2018 A Rede Pública Municipal de Ensino insere programas e formações na promoção da política da paz. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação - Rede Pública Municipal de Ensino insere programas e
formações na promoção da política da paz. Executou Ação? Concluída

2020 A Rede Pública Municipal de ensino insere Programas e Formações na Promoção da Política da Paz. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
7.8. Promover formação continuada de profissionais da educação, 
visando à detecção dos sinais de violência doméstica e sexual e a 
adoção de providências/ encaminhamentos à rede de assistência à 
infância e adolescência.

  Nas LOAs de 2016, 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.173; 2.179; 4.654; 
Executou estratégia? Parcialmente

2017 A Secretaria Municipal Educação - SME articulada com Órgãos como Tribunal de Justiça para promover 
Formação a Gestores e Especialistas da Rede Municipal de Educação.

Executou Ação? Concluída

2018 A SME realiza a articulação com órgãos como o Tribunal de Justiça para promoção da Formação de 
Gestores e de Especialistas da Rede Municipal de Educação sobre esta temática. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação realiza a articulação com órgãos como o Tribunal de Justiça para 
promoção da Formação de Gestores e de Especialistas da Rede Municipal de Educação sobre esta temática Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Municipal Educação - SME articulada com Órgãos como Tribunal de Justiça para promover 
Formação a Gestores e Especialistas da Rede Municipal de Educação. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
7.9. Propor a articulação intersetorial dos órgãos responsáveis 
pelas áreas da saúde, educação e assistência social, no 
atendimento aos (às) estudantes da educação básica do Município, 
por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia por meio da ampliação de adesão ao PSE (Programa Saúde na Escola). Executou Ação? Concluída

2017 A SME excuta estratégia por meio da Adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE. Executou Ação? Concluída

2018 Na SME - iniciada  por meio da Adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE. Executou Ação? Concluída

2019 Na SME - iniciada por meio da Adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE. Executou Ação? Concluída

2020 Na SME - iniciada por meio da Adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE e o Centro de Avaliação, 
Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem - CEDRA Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

7.10. Incentivar a mobilização das famílias e setores da sociedade 
civil, articulando a educação formal com experiências de educação 
popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 
assumida como responsabilidade de todos, ampliando o controle 
social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2018 A SME estimula às famílias a participarem dos conselhos escolares. Executou Ação? Concluída

2019 A SME estimula às famílias a participarem dos conselhos escolares. Executou Ação? Concluída

2020 A SME estimula às famílias a participarem dos conselhos escolares. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
7.11. Implantar e implementar progressivamente um programa de 
acompanhamento, que possibilite a melhoria do nível de 
aprendizagem dos estudantes, em todas as Redes de Ensino, no 
prazo de cinco anos, após aprovação do PME.

 
Nas LOAs de 2018, 2019, 
2020,  foi identificado o 

seguinte Projeto/Atividade 
vinculado a esta estratégia: 

2.291.
Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Implementação do Apoio Pedagógico e Programa Mais Educação. Resolução nº 02/2011. Executou Ação? Concluída

2017 SME - Implementação do Apoio Pedagógico e Programa Mais Educação. Resolução nº 02/2011. Executou Ação? Concluída

2018 SME- No âmbito da rede pública municipal de ensino está respaldada na Resolução 02/2011-CME e Projeto 
Escolar em Tempo Integral. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação - Implementação do Apoio Pedagógico Resolução Nº 02/2011 e Projeto 
Jornada Escolar em Tempo Integral. Executou Ação? Concluída



2020 Na SME - Implementação do Apoio Pedagógico Resolução Nº 02/2011 e Projeto Jornada Escolar em Tempo 
Integral.                                                          

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
7.12. Ampliar e qualificar a inclusão digital nas Escolas 
no âmbito do município por meio da implantação/criação 
de projetos inovadores.

  Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.151; 4.660; Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Aquisição de materiais e implementação dos projetos inovadores. Notebook, câmera digital, HD 
externo, data show, tablet e chrome book. Executou Ação? Concluída

2017 Na SME - Aquisição de materiais e Implementação dos Projetos Inovadores (Plataforma Digital e Aquisição 
de tablet, chromebook e mesas digitais). Executou Ação? Concluída

2018 A rede pública municipal de ensino vem adquirindo materiais e implementando projetos inovadores 
(Plataforma Digital e Aquisição de tablet, chromebook e mesas digitais). Executou Ação? Concluída

2019 A rede pública municipal de ensino vem adquirindo materiais e implementando projetos inovadores 
(Plataforma Digital e Aquisição de tablet, chromebook e mesas digitais). Programa Educação
Conectada do MEC.

Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Muncipal de Educação executa estratégia com aquisição e distribuição de de CHIP com internet 
móvel para estudantes e professores. Programa Educação Conectada do MEC. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 7.13. Estimular formação continuada em mídias 
educativas nos diferentes níveis e modalidades de ensino.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 2.179; 4.654.                                                                          Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Formação continuada ofertada pelo NTM (Núcleo de Tecnologia Municipal) e licença 
aperfeiçoamento para profissionais nesta área. Executou Ação? Concluída

2017 Na SME - Ofertar Formação Continuada e licença aperfeiçoamento para profissionais nesta área Executou Ação? Concluída

2018 A SME promove a formação continuada interdisciplinar e disponibiliza licença para aperfeiçoamento dos 
profissionais nesta área. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação oferta Formação Continuada interdisciplinar e via DTE e licença 
aperfeiçoamento para profissionais nesta área. Criação do espaço maker no DTE para
formação de professores na perspectiva da cultura maker.

Executou Ação? Concluída

2020 A Secretaria Municipal de Educação oferta Formação Continuada interdisciplinar e via DTE e licença 
aperfeiçoamento para profissionais nesta área. Criação do espaço maker no DTE para formação de 
professores na perspectiva da cultura maker.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

7.14. Promover e apoiar a formação de leitores, a capacitação de 
professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuar 
como mediadores da leitura, a fim de efetivar as diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, bem como a Lei Municipal n° 8.125
/2010, que institui a Semana Municipal do Livro Infantil. 

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.173; 2.179; 4.654;                                                                                                      
Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Parcialmente alcançada, não atingiu ainda os agentes da Comunidade. Executou Ação? Concluída

2017 Na SME - Estratégia cumprida, porém não atingiu ainda os agentes da Comunidade. Executou Ação? Concluída

2018 Na SME - Estratégia em execução. Executou Ação? Concluída

2020 Na SME - Estratégia cumprida, porém não atingiu ainda os agentes da Comunidade. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

7.15. Assegurar a inserção curricular da educação ambiental com 
foco na sustentabilidade e justiça socioambiental e o trato desse 
campo de conhecimento como uma prática educativa integrada, 
contínua e permanente, nos termos da Lei n° 9.795 / 1999, por meio 
de ações, projetos e programas que promovam junto a comunidade 
escolar a implementação de espaços educativos.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.296; 2.421; 2.882; 4.227; 4.660;                                                               
Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Programas PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Sustentável, escola do Mar, Horta Escolar. Executou Ação? Concluída

2017 SME - Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica Rede Municipal de Educação de Florianópolis - 
RMEF os conceitos fundantes tem como Eixo Norteador a Educação para a Sustentabilidade. Programa 
Dinheiro Direto na Escola - PDDE. Sustentável, Programa escola do Mar, Horta Escolar.

Executou Ação? Concluída

2018 SME - Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da Rede Municipal de Educação de Florianópolis - 
RMEF os conceitos fundantes têm como eixos norteadores a educação para a sustentabilidade: Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE Sustentável, Programa Escola do Mar, Horta Escolar. 

Executou Ação? Concluída

2019 SME - Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da Rede Municipal de Educação de Florianópolis - 
RMEF os conceitos fundantes têm como eixos norteadores a educação para a sustentabilidade: Programa 
Dinheiro Direto na Escola – PDDE Sustentável, Programa Escola do Mar, Horta Escolar.

Executou Ação? Concluída

2020 SME - Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica Rede Municipal de Educação de Florianópolis - 
RMEF os conceitos fundantes tem como Eixo Norteador a Educação para a Sustentabilidade.
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. Sustentável, Programa escola do Mar, Horta Escolar (DEPAE).

Executou Ação? Concluída

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para o Indicadores 7A, 7B e 7C
Meta 7

Fomentar a qualidade da Educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, 
de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do 
ensino fundamental; 5,2 no ensino médio.

Indicador 7A Nacional Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental

Fórmula de cálculo
Indicador 7A =
Taxa média de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental  x  Proficiência média padronizada dos alunos do 5º ano do 
ensino fundamental nas avaliações do Saeb (Aneb/Prova Brasil)

Indicador 7B Nacional Ideb dos anos finais do ensino fundamental

Fórmula de cálculo
Indicador 7B =
Taxa média de aprovação nos anos finais do ensino fundamental  x  Proficiência média padronizada dos alunos do 9º ano do 
ensino fundamental nas avaliações do Saeb (Aneb/Prova Brasil)

Indicador 7C Nacional Ideb do ensino médio

Fórmula de cálculo
Indicador 7C = 
Taxa média de aprovação do ensino médio  x  Proficiência média padronizada dos alunos da 3ª série do ensino médio na 
avaliação do (Saeb / Aneb)

Unidade de medida Nota do Ideb

Níveis de desagregação Estado e municípios.

Periodicidade de atualização Bianual



DADOS DAS REDES PÚBLICAS
INDICADOR 7A

Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental Metas a alcançar em cada ano 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
4,0 4,6 4,9 5,6 5,6 5,7 5,8 5,7 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1

INDICADOR 7B
Ideb dos anos finais do ensino fundamental Metas a alcançar em cada ano 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
3,7 3,9 4,2 4,5 3,8 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7

INDICADOR 7C
Ideb do ensino 

médio
Metas a alcançar 

em cada ano 
2017 2019 2017 2019
3,5 4,0 3,7 3,9



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META SOBRE ELEVAÇÃO DA 
ESCOLARIDADE/DIVERSIDADE

Prazo da Meta                  
Indicador 8A 2025 Prazo da Meta                  

Indicador 8B 2025Prazo da Meta                  
Indicador 8C 2025Prazo da Meta                  

Indicador 8D 2025

Meta 8
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar no mínimo 12 (doze) anos de 
estudo dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Importância da Meta

A Meta 8 tem como foco ampliar a escolaridade média da população de jovens e adultos com idade entre 18 e 29 anos. Essa 
intencionalidade se depara com a diversidade de condições que caracterizam esse grupo etário.

A meta incorpora a complexidade desse segmento ao delimitar não apenas objetivos gerais, mas, também, específicos para os jovens do 
campo, da região de menor escolaridade, para os negros e para os de menor renda.

Meta 8 mobiliza as categorias de jovens e adultos. Trata-se de concepções dotadas de complexidades que não podem ser restritas às 
dimensões etárias e biológicas. Em muitos casos, o que se persegue é uma marcação de limites inferiores e superiores de corte que, 
apesar de sua operacionalidade, não esgota as compreensões sobre jovens e juventude. As diferenças delimitadoras expressam parte da 
complexidade inerente ao debate: a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) adotam a faixa de 18 a 24 anos.

INDICADORES DA META

INDICADOR 8A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita).
Prazo Brasil Alcançou 

indicador? Não
Prazo SC Alcançou 

indicador? Sim
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - Brasil 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,6
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - SC 11,4 11,7 11,6 11,9 12 12

INDICADOR 8B Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 anos de idade residente na área rural. Razão 
entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos.

Prazo Brasil Alcançou 
indicador? Não

Prazo SC Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - Brasil 
de acordo com a linha base 2018 PNE 9,0 9,3 9,4 9,6 9,8 10,0
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - SC de 
acordo com a linha base 2018 PNE 10,6 10,9 10,9 11,1 11,2 11,5

INDICADOR 8C Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 anos de idade pertencente aos 25% mais 
pobres (renda domiciliar per capita)

Prazo Brasil Alcançou 
indicador? Não

Prazo SC Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos 12 anos
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - Brasil 
de acordo com a linha base 2018 PNE 9,4 9,7 9,8
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - SC de 
acordo com a linha base 2018 PNE 9,9 10,4 10,5

INDICADOR 8D Razão percentual entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos
Prazo Brasil Alcançou 

indicador? Não
Prazo SC Alcançou 

indicador? Não
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - Brasil 
de acordo com a linha base 2018 PNE 87,2% 88,2% 88,4% 89,4% 89,7% 89,8%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - SC de 
acordo com a linha base 2018 PNE 85,2% 87,5% 87,7% 88,0% 89,9% 87,0%

NOTA Os  indicadores  8C e 8D  foram  incluídos na linha base de monitoramento do PNE em 2020.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

Meta 08
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE.

ESTRATÉGIA
8.1 Realizar o mapeamento distrital da população acima de 15 anos de 
idade que não concluiu o ensino fundamental e da população acima de 
18 anos que concluiu o ensino fundamental e não concluiu o ensino 
médio para definir a demanda para a EJA.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2017 SME - Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE referente a 2010. Executou Ação? Concluída

2020 A  SME executa a estratégia com coleta de Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
referente a 2010;  Em 2020, em função da pandemia, não foi possível articular ações  junto às equipes de saúde 
da família e do CRAS.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.2 Realizar ampla chamada pública e implementar 
políticas de busca ativa das demandas para a oferta 
da Educação de Jovens e Adultos.

   
Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 

vinculados a esta estratégia: 2.151; 2.368; 4.654;                                                                                                                       
Executou estratégia? Parcialmente



2016 A SME faz chamada pública e divulgação da EJA Florianópolis. Nível de escolarização dos pais/responsáveis obrigatório na 
matrícula. Portaria de matrículas 2015. Executou Ação? Concluída

2018 Na SME - Estratégia executada continuamente por meio da busca ativa, através do levantamento de demanda nas unidades 
educativas e instituições parceiras da Educação Fundamental. Executou Ação? Concluída

2019 Na SME - Estratégia executada continuamente por meio da busca ativa, através do levantamento de demanda nas unidades 
educativas e instituições parceiras da Educação Fundamental. Em 2019 foram realizadas chamadas públicas pelos meios de 
comunicação.

Executou Ação? Concluída

2020 SME, ação contínua: busca ativa, através do levantamento de demanda nas unidades educativas e instituições parceiras da 
Educação Fundamental. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.3 Oferecer oportunidades diferenciadas da 
modalidade EJA, de forma a atender à diversidade 
dos sujeitos e suas condições específicas, inclusive 
na Educação a Distância.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes Projetos/Atividades vinculados 
a esta estratégia: 2.151; 2.173; 2.365; 2.366; 2.453; 2.882; 4.653; 4.654; 4.66; Executou estratégia? Parcialmente

2017 A SME executa estratégia com abertura de turmas com dias e horários flexíveis, Atendimento na Comunidade 
onde está a demanda, turmas nos períodos diurnos. Executou Ação? Concluída

2018 A SME realiza esta estratégia com a abertura de turmas com dias e horários flexíveis; atendimento na comunidade 
onde se concentra a maior demanda; turmas nos períodos diurnos. Executou Ação? Concluída

2019 A SME realiza esta estratégia com a abertura de turmas com dias e horários flexíveis; atendimento na comunidade 
onde se concentra a maior demanda; turmas nos períodos diurnos. Executou Ação? Concluída

2020 A SME executa esta estratégia  com abertura de turmas com dias e horários flexíveis, inclusive em período diurno. 
Atendimento na Comunidade onde está a demanda. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.4 Implantar políticas intersetoriais visando à ampliação da oferta, 
ingresso, permanência e conclusão da escolarização na Educação 
Básica com êxito.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia com o APOIA (Programa de Combate à Evasão Escolar). E necessidade de ampliar as 
políticas intersetoriais. Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa estratégia estabelecendo Parcerias com a Secretaria de Assistência Social. Executou Ação? Concluída

2018 A SME estabelece parcerias com a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde. Executou Ação? Concluída

2019 A SME estabelece parcerias com a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde. Executou Ação? Concluída

2020 A SME estabele Parcerias com a Secretaria de Assistência Social. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.5 Desenvolver política de expansão territorial da oferta da EJA, 
visando ao atendimento da população residente em áreas não 
contempladas pelas redes públicas de ensino, em especial, aquelas onde 
se concentram o perfil populacional supracitado.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 

2.014; 2.040; 2.149; 2.150; 2.365; 2.453; 4.654;                                                                              
Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Conforme Portaria nº 004/2016. Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa esta estratégia com a abertura de polos de atendimento em áreas de vulnerabilidade social. Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa esta estratégia com a abertura de polos de atendimento em áreas de vulnerabilidade social. Executou Ação? Concluída

2019 A SME executa esta estratégia com a abertura de polos de atendimento em áreas de vulnerabilidade social em 
que foram identificadas demandas. Executou Ação? Concluída

2020 A SME em 2020  permaneceu com os polos abertos nas áreas de vulnerabilidade social com demandas 
identificadas. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 8.6 Ampliar a oferta de programas suplementares 
de alimentação e transporte escolar.

Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.365; 2.453; 4.662;            .

Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia conforme PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e Portaria de Transporte 
Escolar 080/2009. Executou Ação? Concluída



2017

SME - 1.Oferta de Alimentos:1.9 Elaborar o PLANCON DO DEPAE/SME
2.0 Realizar formação dos profissionais ligados á alimentação escolar sobre os procedimentos sanitários exigidos 
na legislação específica de combate ao covid.

1.1.Elaborar e avaliar os cardápios da alimentação escolar;
1.2. Elaborar especificação técnica para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos;
1.3.Acompanhar o processo de aquisição dos gêneros alimentícios incluindo os gêneros alimentícios da agricultura 
familiar;
1.4.Analisar amostra de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos;
1.5. Fiscalizar e avaliar a execução dos contratos de aquisição de gêneros alimentícios e mão de obra terceirizada 
(cozinheiras e nutricionistas);
1.6.Monitorar os processos relacionados ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição de refeições nas 
unidades educativas;
1.7.Atender os estudantes portadores de necessidades alimentares especiais durante o período letivo;
1.8.Executar a gestão do fornecimento dos gêneros alimentícios para as unidades educativas.
2.Educação alimentar e nutricional:
2.1. Implementar, coordenar, monitorar e avaliar os projetos de Educação Alimentar Nutricional na Rede Municipal 
de Educação - RME;
2.2.Planejar e coordenar as formações dos educadores da Rede Municipal de Educação- RME;
2.3. Planejar a formação para cozinheiras escolares em parceria com a empresa terceirizada;
2.4.Fomentar e articular o projeto de horta escolar junto ao setor de educação ambiental da Secretaria Municipal 
de Educação - SME;
2.5.Coordenar a avaliação do estado nutricional dos estudantes;
2.6.Possibilitar a intersetorialidade visando os Programas que fazem interface com o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE.

Executou Ação? Concluída

2018
A SME executa esta estratégia por meio de procedimentos e processos relacionados ao programa de alimentação 
escolar. Quanto ao transporte escolar a SME estabelece que os estudantes matriculados nas escolas de educação 
básica da rede pública municipal de ensino podem se cadastrar gratuitamente para utilizar o transporte coletivo 
para acesso às unidades escolares. 

Executou Ação? Concluída

2019
A SME executa esta estratégia por meio de procedimentos e processos relacionados ao programa de
alimentação escolar. Quanto ao transporte escolar a SME estabelece que os estudantes matriculados
nas escolas de educação básica da rede pública municipal de ensino podem se cadastrar
gratuitamente para utilizar o transporte coletivo para acesso às unidades escolares.

Executou Ação? Concluída

2020

1.Oferta de Alimentos:
1.1.Elaborar e avaliar os cardápios da alimentação escolar;
1.2. Elaborar especificação técnica para aquisição de gêneros alimentícios, utensí-lios e equipamentos;
1.3.Acompanhar o processo de aquisição dos gêneros alimentícios incluindo os gêneros alimentícios da agricultura 
familiar;
1.4.Analisar amostra de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos;
1.5. Fiscalizar e avaliar a execução dos contratos de aquisição de gêneros alimentícios e mão de obra terceirizada 
(cozinheiras e nutricionistas);
1.6.Monitorar os processos relacionados ao recebimento, armazenamento, preparo e distribuição de refeições nas 
unidades educativas;
1.7.Atender os estudantes portadores de necessidades alimentares especiais durante o período letivo;
1.8.Executar a gestão do fornecimento dos gêneros alimentícios para as unidades educativas.
1.9 Elaborar o PLANCON DO DEPAE/SME
2.0 Realizar formação dos profissionais ligados á alimentação escolar sobre os procedimentos sanitários exigidos 
na legislação específica de combate ao covid.
2.Educação alimentar e nutricional:
2.3. Planejar a formação para cozinheiras escolares em parceria com a empresa terceirizada.
2.4.Fomentar e articular o projeto de horta escolar junto ao setor de educação ambiental da Secretaria Municipal 
de Educação - SME;
2.5.Coordenar a avaliação do estado nutricional dos estudantes;
2.6.Possibilitar a intersetorialidade visando os Programas que fazem interface com o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE.
Oferta de vale-transporte escolar para estudantes de baixa renda que residem mais de 1,5km do local de 
atendimento, durante os meses de fevereiro até meados de março. 

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.7 Realizar o mapeamento, a chamada pública e a busca ativa por 
demandas para oferta da EJA nas unidades prisionais.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Não iniciada

Não há indicadores para monitorar essa estratégia Executou Ação? Não iniciada

Obs.:

ESTRATÉGIA 8.8 Garantir formação inicial e continuada dos professores da EJA.
Na LOA de 2020 foram identificados os seguintes 

projetos/atividades:
2.046;2.047;2.151; 2.173;2.348;2.366; 4.233;4.654.

Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa a estratégia com a formação continuada conforme planejamento do DEJA (Departamento de 
Jovens e Adultos). Executou Ação? Concluída

2017 A SME - Oferta de Formação Continuada a todos os profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos - 
EJA da Rede Municipal. A Formação Inicial é responsabilidade do Instituto de Ensino Superior da Grande 
Florianópolis - IES

Executou Ação? Concluída

2018 A SME oferta a formação continuada a todos os profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos - EJA. 
A Formação Inicial é responsabilidade das instituições de educação superior. Executou Ação? Concluída

2020 A SME oferta de Formação Continuada a todos os profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos - 
EJA da Rede Municipal. A Formação Inicial é responsabilidade do Instituto de Ensino Superior da Grande 
Florianópolis - IES

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.9 Garantir, nos concursos públicos, a temática referente à 
especificidade da EJA, no âmbito humano, científico, tecnológico e da 
educação para o mundo do trabalho.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estado intermediário, nos concursos de seleção para Prefeitura, a temática EJA sempre está presente. Executou Ação? Concluída

2017 SME - Temática é contemplada nos Processos Seletivos. Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa esta estratégia em todos os processos seletivos. Executou Ação? Concluída

2019 A SME executa esta estratégia em todos os processos seletivos. Executou Ação? Concluída



2020 A SME executa esta estratégia com a Temática contemplada nos Processos Seletivos. Em 2020 não tivemos 
processo seletivo em função da pandemia da COVID. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 8.10 Garantir política inclusiva na Educação de Jovens, Adultos e 
Idosos.

Nas LOAs de 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
projetos/atividades: 2.040;2.150; 2.348; 2.365;2.448; 2.449; 

2.453; 2.489;
Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia conforme Política de Educação Especial há uma turma bilíngue na ASGF (Associação 
de Surdos da Grande Florianópolis). Executou Ação? Concluída

2018 A SME, em conformidade com a política de educação especial do município executa esta estratégia, garantindo 
matrícula e contratação de professores auxiliares, intérpretes de libras e acompanhamento das salas multimeios. Executou Ação? Concluída

2019 A Secretaria Municipal de Educação contempla a estratégia com inclusão dos estudantes da EJA com deficiência, 
conforme política de educação especial do município, com a contratação de professores auxiliares, intérpretes de 
libras, atendimento pelos CAP a estudantes com deficiência visual e acompanhamento nas salas multimeios.

Executou Ação? Concluída

2020
A Secretaria Municipal de Educação contempla a estratégia com inclusão dos estudantes da EJA com deficiência, 
conforme política de educação especial do município, com a contratação de professores auxiliares,  intérpretes de 
libras, atendimento pelos CAP a estudantes com deficiência visual, além de acompanhamento e atendimento 
especializado por profissional de educação especial exclusivo para estudantes da EJA.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 8.11 Construir políticas públicas para facilitar e ampliar a escolarização 
dirigida às mulheres.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2021

LEI Nº 14.188, DE 28 DE JULHO DE 2021

Define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de 
enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006 (Lei Maria da Penha), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), em todo o 
território nacional; e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a 
modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino 
e para criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher.

Executou Ação? Concluída

Fonte de Pesquisa https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.188-de-28-de-julho-de-2021-334902612
Obs.:

ESTRATÉGIA
8.12 Articular política intersetorial nas áreas de saúde, educação e 
assistência social, visando ao atendimento aos estudantes Adultos e 
Idosos, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada por meio do PSE (Programa Saúde na Escola), PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar) e PSICLIN (Pesquisa em Clínica da Atenção Psicossocial). Executou Ação? Concluída

2017 SME - Parcialmente, necessidade de articular ações com a saúde. Executou Ação? Concluída

2020 SME - Estratégia parcialmente  executada , necessidade de articular ações com a saúde. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 8.13 Realizar chamada pública semestral nas diferentes mídias, para 
ingresso nos cursos de Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia  por meio de diferentes mecanismos de comunicação como redes sociais, jornais, 
cartazes e rádio. Executou Ação? Concluída

2020 A SME executa a estratégia com divulgação nas mídias locais, questões relacionadas a Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos - EJA.      Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.14 Promover ações que possibilite a visibilidade da EJA como 
mecanismo de mobilização social para a escolarização de Jovens e 
Adultos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o seguinte 

Projeto/Atividade vinculado a esta estratégia: 2.368.  .                                                                                                                         
Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia por meio de sarau, matérias em jornal, televisão, publicação em site. Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa estratégia por meio de divulgação na mídia através do jornal da Secretaria Municipal de Educação 
- SME e outras ações nos informativos das comunidades, rádio comunitária e outras mídias sociais.

Executou Ação? Concluída

2018 A SME realiza a divulgação na mídia, por meio do jornal da Secretaria Municipal de Educação - SME e outras 
ações nos informativos das comunidades, rádio comunitária e outras mídias sociais. Executou Ação? Concluída

2019 A SME realiza a divulgação na mídia, por meio do jornal da Secretaria Municipal de Educação - SME e outras 
ações nos informativos das comunidades, rádio comunitária e outras mídias sociais. Além de entrevistas e 
reportagens nos jornais da cidade.

Executou Ação? Concluída

2020 A SME realiza divulgação na mídia através do jornal da Secretaria Municipal de Educação - SME e outras ações 
nos informativos das comunidades, rádio comunitária e outras mídias sociais, além de entrevistas e reportagens 
nos jornais da cidade.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.15 Garantir a formação continuada aos profissionais da 
EJA, promovendo ações que viabilizem o desenvolvimento da 
identidade própria da modalidade.

Nas LOAs de 2.016, 2017, 2018, 2019, 2.020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 4.654; 

Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa estratégia  conforme Planejamento DEJA (Departamento de Jovens e Adultos). Executou Ação? Concluída

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.188-de-28-de-julho-de-2021-334902612


2017 A SME executa estratégia com o Programa de Formação Continuada a todos os profissionais que atuam na 
Educação de Jovens e Adultos - EJA da Rede Municipal. Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa Programa de Formação Continuada a todos os profissionais que atuam na Educação de Jovens e 
Adultos - EJA da Rede Pública Municipal de Ensino. Executou Ação? Concluída

2019 A SME executa Programa de Formação Continuada a todos os profissionais que atuam na Educação de Jovens e 
Adultos - EJA da Rede Pública Municipal de Ensino. Executou Ação? Concluída

2020 A SME executa Programa de Formação Continuada a todos os profissionais que atuam na Educação de Jovens e 
Adultos - EJA da Rede Municipal. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.16 Manter nas secretarias municipal e estadual de educação, setor 
próprio incumbido de elaborar as políticas públicas de Educação de 
Jovens e Adultos com estrutura física, recursos humanos e materiais 
adequados para o cumprimento deste plano.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada conforme Planejamento DEJA (Departamento de Jovens e Adultos). Executou Ação? Concluída

2017 A SME - Departamento de Educação de Jovens e Adultos - EJA. Executou Ação? Concluída

2020 A SME executa esta estratégia  através do Departamento de Educação de Jovens e Adultos - DEJA. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.17 Garantir, nos Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades 
Educativas que oferecem a modalidade EJA, as especificidades dos 
sujeitos e os respectivos desdobramentos para a organização curricular.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME estão sendo desenvolvidas ações que visam à interação entre coordenadores e diretores de unidades 
escolares para inserção do tema EJA no projeto da escola.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 8.18 Realizar parcerias e convênios para a criação de turmas da EJA.
Previsão Orçamentária 

da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2017 A SME estabelece parcerias com associações na busca de demanda e espaço físico para abertura de polos, 
visando o atendimento Executou Ação? Concluída

2018 A SME estabelece parcerias com associações de moradores e centros comunitários na busca de demanda e 
espaço físico para abertura de polos, visando o atendimento. 

Executou Ação? Concluída

2019 A SME estabelece parcerias com Associação de Moradores, Centros Comunitários, Universidades: Federal e 
Estadual e Instituto Federal, na busca de demanda e espaço físico para abertura de polos, visando o atendimento 
destes sujeitos.

Executou Ação? Concluída

2020 A SME estabelece  parcerias com associações de moradores e centros comunitários na busca de demanda e 
espaço físico para abertura de polos, visando o atendimento; estabelecimento de parceria com as Universidade 
Estadual e Federal  e Instituto Federal.

Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.19 Estimular e estabelecer parcerias nas secretarias municipal e 
estadual de educação, com os Fóruns Municipal, Estadual e Nacional de 
Educaçã o de Jovens e Adultos.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia instituída com a realização dos Fóruns anuais. FEEJA (Fórum Estadual de EJA), Movimento Negro, CME (Conselho 
Municipal de Educação), UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e representantes da SME (Secretaria Municipal de 
Educação).

Executou Ação? Concluída

2017 A SME participa  do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Executou Ação? Concluída

2018 A SME participação  do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Executou Ação? Concluída

2019 A SME participa do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Executou Ação? Concluída

2020 SME  - Participação no Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Executou Ação? Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
8.20 Promover e implementar políticas de valorização da história, da 
cultura e da identidade da população historicamente excluída, como a 
população de origem africana e indígena, em todas as Redes de Ensino, 
a partir da aprovação do Plano.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME executa a estratégia através da  Matriz da ERER (Educação para as relações étnico-raciais) Executou Ação? Concluída

2017 A SME executa a inclusão da temática na Formação Continuada dos profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos - 
EJA, Discussão e implantação da Matriz Curricular da Educação para Relações Étnico-Raciais - ERER na Educação Básica. Executou Ação? Concluída

2018 A SME executa esta estratégia com a inclusão da temática na formação continuada dos profissionais que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, discussão e implantação da Matriz Curricular da Educação para Relações Étnico-Raciais - ERER na 
Educação Básica.

Executou Ação? Concluída

2019 A SME executa esta estratégia com a inclusão da temática na formação continuada dos profissionais que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, discussão e implantação da Matriz Curricular dEducação para Relações Étnico-Raciais - ERER na Educação 
Básica.

Executou Ação? Concluída

2020 A SME executa esta estratégia com inclusão da temática na Formação Continuada dos profissionais que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos - EJA,Discussão e implantação da Matriz Curricular da Educação para Relações Étnico-Raciais - ERER na 
Educação Básica.

Executou Ação? Concluída

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de 
Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 8A

Meta 8
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Indicador 8A Nacional Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade.

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 8A =
(População com 15 anos ou mais de idade que sabe ler e escrever / Total da população com 15 anos ou mais de idade) X 100 = 
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idadeSoma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 
29 anos de idade / Total da população de 18 a 29 anos de idade = Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
População  de 18 a 29 anos de idade

PNAD IBGEFontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) e Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios Continua (Pnad-c).
Escolaridade média, segundo a fórmula acima descrita 

para o Indicador 8A.
Painel de Indicadores do 
Monitoramento do PNE INEP

Níveis de desagregação Brasil, grandes regiões e unidades da Federação (UFs)
Periodicidade de atualização Anual

Comentários

Dado que o objetivo da Meta 8 é que os indivíduos da faixa etária entre 18 e 29 anos completem 12 anos de estudo, o Indicador 
8A expressa a média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos de idade.
Por anos de estudo considera-se apenas as séries completadas com sucesso. 

A variável “anos de estudo” é construída de modo a harmonizar as diferenças entre os indivíduos que realizaram o ensino 
fundamental em 8 ou 9 anos. De acordo com a metodologia da Pnad, “na contagem dos anos de estudo para o ensino 
fundamental com duração de 9 anos, a primeira série concluída com aprovação foi enquadrada em menos de 1 ano de estudo, a 
segunda série, em 1 ano de estudo, e assim, sucessivamente, até a nona série, classificada em 8 anos de estudo” (NOTAS 
METODOLÓGICAS, Pnad/IBGE, 2015).

É importante também destacar que a Pnad não diferencia para o cálculo da variável “anos de estudo” se a etapa foi concluída na 
modalidade educação de jovens e adultos ou não. 

Dessa forma, caso a pessoa integralize o ensino médio na modalidade educação de jovens e adultos ela será considerada 
detentora de 11 anos de estudo, assim como alguém que concluiu o ensino médio na idade recomendada por meio da 
modalidade regular de ensino médio.

Ficha Metodológica para o Indicador 8B

Meta 8
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Indicador 8B Nacional Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 8B =
Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de idade residente no campo / População de 18 a 29 anos 
de idade residente no campo = Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
População  de 18 a 29 anos de idade

PNAD IBGEFontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) e Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios Continua (Pnad-c).

População de 18 a 29 anos de idade residente área rural Painel de Indicadores do 
Monitoramento do PNE INEP

Níveis de desagregação Brasil, grandes regiões e unidades da Federação (UFs)
Periodicidade de atualização Anual

Comentários
Sabendo que a Meta 8 tem como objetivo garantir que a população de 18 a 29 anos residente no campo alcance, no mínimo, 12 
anos de estudo no último ano de vigência do PNE e do PME, o indicador 8B expressa a média de anos de estudo da população 
de 18 a 29 anos de idade residente no campo.



Ficha Metodológica para o Indicador 8C

Meta 8

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Indicador 8C Nacional Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 anos de idade pertencente aos 25% mais 
pobres (renda domiciliar per capita)

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 8C=
Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de idade, pertencentes aos 25% mais pobres / População 
de 18 a 29 anos de idade pertencente aos 25% mais pobres = Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 
anos de idade pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita)

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
População  de 18 a 29 anos de idade

PNAD IBGEFontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) e Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios Continua (Pnad-c).

População de 18 a 29 anos de idade pertencente ao 
primeiro quartil de renda domiciliar per capita, ou seja, 

aos 25% mais pobres.

Painel de Indicadores do 
Monitoramento do PNE INEP

Níveis de desagregação Brasil, grandes regiões e unidades da Federação (UFs)
Periodicidade de atualização Anual

Comentários

O indicador 8C expressa a média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos de idade pertencente ao primeiro quartil de 
renda domiciliar per capita, ou seja, aos 25% mais pobres.

A variável selecionada para a definição dos grupos de renda na Pnad é o “rendimento mensal domiciliar per capita” (V4742). 

A variável é fruto da soma dos rendimentos mensais dos moradores da unidade domiciliar, exceto os das pessoas com menos de 
10 anos de idade e os daquelas, cuja condição na unidade domiciliar fosse pensionista, empregado doméstico ou parente do 
empregado doméstico (NOTAS METODOLÓGICAS, Pnad/Ibge, 2015).

A variável “25% mais pobres” é construída de forma separada para o nível Brasil, para as grandes regiões e por unidades da 
Federação. 

Desse modo, os casos que integram os “25% mais pobres” quando se considera a renda nacional são elaborados a partir dos 
quartis de renda em nível Brasil; os que integram os “25% mais pobres” de uma região redundam do cálculo dos quartis da região 
em particular; o mesmo ocorre em relação à unidade da Federação, para as quais foram calculados 27 quartis de renda distintos, 
isto é, tomando cada UF como unidade de análise específica.

Ficha Metodológica para o Indicador 8D

Meta 8

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 
dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Indicador 8D Nacional Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos, expressa em 
percentual.

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 8D=

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições



Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

População  de 18 a 29 anos de idade

PNAD IBGEFontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) e Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios Continua (Pnad-c).
População de 18 a 29 anos de idade de negros e não 

negros
Painel de Indicadores do 
Monitoramento do PNE INEP

Níveis de desagregação Brasil, grandes regiões e unidades da Federação (UFs)
Periodicidade de atualização Anual

Comentários

O indicador 8D representa a razão (expressa como um percentual) entre a média de anos de estudo da população de 18 a 29 
anos negra (pretos e pardos) e a média de anos de estudo da população de 18 a 29 anos “não negra” (brancos e amarelos). 
Quanto mais próximo de 100% for o resultado, maior a igualdade entre a média de anos de estudo de negros e não negros.

Na presente construção do Indicador 8D, negros agrupam “pretos” e “pardos”, já os “não negros” incluem apenas os “brancos” e 
os “amarelos”. para as quais foram calculados 27 quartis de renda distintos, isto é, tomando cada UF como unidade de análise 
específica.



ABRANGÊNCIA

INDICADOR 8A INDICADOR 8B INDICADOR 8C INDICADOR 8D

Escolaridade média, em anos de estudo, da 
população de 18 a 29 anos de idade

Escolaridade média, em anos de estudo, da população 
de 18 a 29 anos de idade residente na área rural

Escolaridade média, em anos de estudo, 
da população de 18 a 29 anos de idade 

pertencente aos 25% mais pobres 
(renda domiciliar per capita)

Razão percentual entre a escolaridade média de negros e 
não negros na faixa etária de 18 a 29 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brasil 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,6 9,0 9,3 9,4 9,6 9,8 10,0 9,4 9,7 9,8 87,2% 88,2% 88,4% 89,4% 89,7% 89,8%
Santa Catarina 11,4 11,7 11,6 11,9 12 12 10,6 10,9 10,9 11,1 11,2 11,5 9,9 10,4 10,5 85,2% 87,5% 87,7% 88,0% 89,9% 87,0%



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de 
Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 9A

Meta 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento), 
até o final da vigência deste PME, zerar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional.

Indicador 9A Nacional Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 9A =
(População com 15 anos ou mais de idade que sabe ler e escrever / Total da população com 15 anos ou mais de idade) X 100 = 
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
População com 15 anos ou mais de idade que sabe ler e 

escrever
PNAD IBGEFontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) e Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Continua (Pnad-c).

Matrículas da Educação de Jovens e Adultos de nível 
fundamental e médio

Painel de Indicadores do 
Monitoramento do PNE INEP

Níveis de desagregação Brasil, grandes regiões e unidades da Federação (UFs)
Periodicidade de atualização Anual

Comentários

O Indicador 9A representa a proporção dos indivíduos com 15 anos ou mais de idade que sabem ler e escrever em relação à 
população total dessa faixa etária. Esse indicador é calculado com base em informações declaratórias, fornecidas pela pessoa 
entrevistada segundo a Pnad e a Pnad-c. 

De acordo com o IBGE, analfabeta é a pessoa que não sabe ler e escrever um bilhete simples. 

Dessa maneira, o Indicador 9A não avalia a capacidade do indivíduo de utilizar a leitura e a escrita, uma vez que as informações 
que subsidiam seu cálculo não são baseadas em testes educacionais que mensuram o nível de proficiência da pessoa nessas 
habilidades.

Ficha Metodológica para o Indicador 9B

Meta 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento), 
até o final da vigência deste PME, zerar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional.

Indicador 9B Nacional Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade.

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 9B =
(População de 15 anos ou mais de idade que não concluiu os anos iniciais do ensino fundamental ou não sabe ler/escrever / 
Total da população com 15 anos ou mais de idade) X 100 = Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais 
de idade.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
População com 15 anos ou mais de idade que sabe ler e 

escrever
PNAD IBGEFontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) e Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Continua (Pnad-c).

Matrículas da Educação de Jovens e Adultos de nível 
fundamental e médio

Painel de Indicadores do 
Monitoramento do PNE INEP

Níveis de desagregação Brasil, grandes regiões e unidades da Federação (UFs)
Periodicidade de atualização Anual



Comentários

O Indicador 9B representa a proporção dos indivíduos com 15 anos ou mais de idade que não concluíram os anos iniciais do 
ensino fundamental em relação à população total dessa faixa etária.

O indicador considera também os indivíduos que concluíram os anos iniciais do ensino fundamental, mas que, porventura, não 
sabem ler e escrever. 

Tradicionalmente, o conceito de analfabetismo funcional adotado pelo IBGE considera analfabetas funcionais as pessoas de 15 
anos ou mais de idade com menos de quatro anos de estudo. No entanto, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.114, de 
16 de maio de 2005, e pela Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, o ingresso no ensino fundamental passou a ocorrer não 
mais a partir dos 7 anos de idade, mas a partir dos 6, e sua duração passou de oito para nove anos. 

Dessa forma, os anos iniciais do ensino fundamental passaram a ter cinco anos de duração. Entretanto, para a construção da 
variável “anos de estudo”, utilizada no cálculo do Indicador 9B, o IBGE harmonizou as diferenças entre os indivíduos que 
realizaram o ensino fundamental em oito ou nove anos.



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META SOBRE ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Prazo da Meta                  
Indicador 9A 2025 Prazo da Meta                  

Indicador 9B 2025

Meta 9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento), até o final da 
vigência deste PME, zerar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

Importância da Meta
A meta que trata de alfabetização e alfabetismo funcional é zerar o analfabetismo absoluto e reduzir o funcional à metade. Para mudar o atual 
cenário no país, é preciso dar condições objetivas e subjetivas para que essas pessoas voltem ao ambiente escolar para garantir educação 
como o direito de todos os brasileiros, descrito na Constituição Federal.

INDICADORES DA META

INDICADOR 9A Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade
Prazo Brasil 2015 Alcançou 

indicador? Não
Prazo SC 2015 Alcançou 

indicador? Não
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 99,5%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - Brasil 
de acordo com a linha base 2018 PNE 92,1% 92,3% 92,8% 93,1% 93,2% 93,4% 94,2%

Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - SC de 
acordo com a linha base 2018 PNE 96,7% 97,0% 97,2% 97,4% 97,5% 97,7% 98,3%

Meta executada no período (dado oficial - de acordo com os 
relatórios de monitoramento validados pelo Fórum Municipal de 
Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

INDICADOR 9B Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade.
Prazo Brasil 2024 Alcançou 

indicador? Não
Prazo SC 2025 Alcançou 

indicador? Não
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 50%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - Brasil 
de acordo com a linha base 2018 PNE -3,6% -2,3% 4,0% -7,6% -2,6% -2,2%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - SC de 
acordo com a linha base 2018 PNE 5,0% -11,6% 9,6% -17,0% -1,1% 7,5%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com os 
relatórios de monitoramento validados pelo Fórum Municipal de 
Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META
Meta 9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento), até o final da 

vigência deste PME, zerar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

ESTRATÉGIA
9.1 Implantar política de mobilização social para alfabetização, 
constituição de programas de educação continuada e incentivo à 
leitura em ambientes escolares, comunitários e unidades 
prisionais.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 SME - Parcialmente contemplada. Ainda não contemplou as Unidades Prisionais. Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa a estratégia com abertura de turmas de Alfabetização e Ciclos de Leitura em espaços da comunidade.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Na SME - vem sendo executada na medida em que houve abertura de turmas de Alfabetização.       SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME - vem sendo executada na medida em que houve abertura de turmas de Alfabetização. Exceto nas unidades prisionais, que é 
atribuição do Estado.       SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME em 2020, em função da pandemia da COVID, permaneceram abertas as mesmas turmas de 2019, exceto nas unidades 
prisionais, que é atribuição do Estado.       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
9.2 Criar programas para ampliação do letramento, por meio da 
criação de comunidades de aprendizagem em ambientes 
comunitários e de programas de distribuição de livros, em 
instituições escolares, comunitárias e unidades prisionais.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Parcialmente atingida - Floripa Letrada, porém não atingiu a distribuição de livros nas Unidades Prisionais. Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Programa Floripa Letrada.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 SME - Programa Floripa Letrada.       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 9.3 Fomentar a Inclusão das tecnologias digitais de informação e 
comunicação nos processos de ensino e aprendizagem da EJA.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram 
identificados os seguintes 

Projetos/Atividades vinculados a esta 
estratégia: 2.151; 4.654; 4.660; 4.662;                                                                                                                                                                                                   

Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 A Secretária Municicpal de Educação - SME executa a estratégia por meio das salas informatizadas.        SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa a estratégia a temática abordada na Formação dos Profissionais e a utilização das Salas Informatizadas das Unidades.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Na SME - o mérito da estratégia é abordado na formação dos profissionais e na utilização das salas informatizadas das unidades.       SIM Em desenvolv.



2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Na SME o mérito da estratégia é abordado na formação dos profissionais e na utilização das salas informatizadas das unidades       SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa a estratégia com a temática abordada na Formação dos Profissionais e a utilização das Salas Informatizadas das Unidades.       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 9.4 Criar política intersetorial de educação de idosos. Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa estratégia com articulação com o Núcleo de Estudos da Terceira Idade - NETI, abertura de turmas somente para 
idosos.
Discussão com a Secretaria de Assistência Social.

      SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa a estratégia articulando com o Núcleo de Estudos da Terceira Idade - NETI abertura de turmas somente para idosos. 
Discussão com a Secretaria de Assistência Social para articulação junto aos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 
Idosos. 

      SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

Para esta estratégia a SME vem articulando com o Núcleo de Estudos da Terceira Idade - NETI
abertura de turmas somente para idosos. Discussão com a Secretaria de Assistência Social para
articulação junto aos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos

      SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME tem articulação  com o Núcleo de Estudos da Terceira Idade - NETI, abertura de turmas somente para idosos.
Discussão com a Secretaria de Assistência Social, para articulação junto aos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
de Idosos.

      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
9.5 Estabelecer programas, visando alfabetizar cerca de 500 
jovens, adultos e idosos, por ano, de modo a reduzir a zero, a taxa 
de analfabetismo até 2024.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 Estratégia não iniciada, faz-se necessário rever o indicador de (500). Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa estratégia com abertura de turmas de Alfabetização nas localidades com demanda.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa estratégia com abertura de turmas de Alfabetização nas localidades com demanda.       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
9.6 Assegurar a oferta pública e gratuita de Educação de Jovens, 
Adultos e Idosos, equivalente ao Ensino Fundamental e Médio nos 
períodos matutino, vespertino e noturno, conforme a demanda.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes 

Projetos/Atividades vinculados a esta 
estratégia: 2.014; 2.040; 2.149; 2.150; 

2.173; 2.365; 2.453; 4.654; Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa a estratégia  conforme portaria 004/2016 e Portaria de Matrícula.       SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa a estratégia com abertura de turmas nos períodos diurno e noturno, conforme a demanda.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME, considerando a demanda, tem aberto turmas de EJA nos períodos diurno e noturno.       SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME, considerando a demanda pelo ensino fundamental, tem aberto turmas de EJA nos períodos
diurno e noturno.       SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa a estratégia com abertura de turmas nos períodos diurno e noturno, conforme a demanda equivalente ao ensino 
fundamental. 
Ensino médio compete ao Estado.       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 9.7 Garantir material didático específico para alfabetização de 
Jovens, Adultos e Idosos.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi 
identificado o seguinte Projeto/Atividade 

vinculado a esta estratégia: 4.654;                                                                   
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME excuta a estratégia conforme proposta Pedagógica EJA (Educação de Jovens e Adultos)       SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME a participação no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME participa do Programa Nacional do Livro Didático.       SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME participa do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD.       SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME participa no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD.       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
9.8 Garantir aos estudantes e profissionais da Educação de Jovens 
e Adultos o acesso a todos os espaços pedagógicos das Escolas 
onde há a oferta desta modalidade, e a infraestrutura necessária 
para o funcionamento das turmas da EJA.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa a estratégia conforme portaria 004/2016, em que o pólo se situa na Escola utilizando-se todos esses espaços.       SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa a com indicação nas Orientações da Secretaria Municipal de Educação - SME/ Diretoria de Ensino Fundamental – DEF.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

Esta estratégia é executada pela SME que orienta às unidades educativas para o cumprimento destas recomendações estabelecidas 
na estratégia.       SIM Em desenvolv.



2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa a estratégia com indicação nas Orientações da Secretaria Municipal de Educação - SME/ Diretoria de Ensino
Fundamental – DEF, que orienta às unidades educativas para o cumprimento destas
recomendações estabelecidas na estratégia.

      SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa a estratégia com indicação nas Orientações da Secretaria Municipal de Educação - SME/ Diretoria de Ensino 
Fundamental – DEF.       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
9.9 Garantir, no orçamento público, rubrica específica para a 
realização de investimentos na expansão e qualificação da 
Educação de Jovens e Adultos, bem como das demais ações que 
se desdobrarem para o cumprimento deste plano.

   Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.365; 2.453; 4.654; Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa estratégia conforme lei orçamentária anual 2015.

      SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa estratégia conforme Lei Orçamentária Anual – LOA.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME executa a estratégia conforme Lei Orçamentária Anual – LOA. Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Na SME - Existe no orçamento da subfunção relacionada à EJA.       SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME executa a estratégia conforme Lei Orçamentária Anual – LOA.
      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
9.10 Criar, por meio de políticas pautadas no regime de 
colaboração e parcerias institucionais, centros de Educação 
Profissional integrada à elevação da escolaridade.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME estabelece parceria com o IFSC/Continente – Proeja (Panificação).       SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME estabelece parceria com o IFSC/Continente – Proeja (Panificação).       SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME estabelece parceria com o IFSC/Continente - Proeja (panificação).       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
9.11 Promover a oferta da EJA nas unidades prisionais, 
preferencialmente, articulada à educação profissional, 
considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.: Não houve informação da instituição responsável.



ABRANGÊNCIA

INDICADOR 9A
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

População 
de 15 anos 
ou mais de 

idade

Não concluiu os 
anos iniciais do 

ensino 
fundamental ou 

não sabe 
ler/escrever

Taxa de 
alfabetização da 
população de 15 
anos ou mais de 

idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade

Não concluiu os 
anos iniciais do 

ensino 
fundamental ou 

não sabe 
ler/escrever

Taxa de 
alfabetização da 
população de 15 
anos ou mais de 

idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade

Não concluiu os 
anos iniciais do 

ensino 
fundamental ou 

não sabe 
ler/escrever

Taxa de 
alfabetização 
da população 
de 15 anos ou 
mais de idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade

Não concluiu os 
anos iniciais do 

ensino 
fundamental ou 

não sabe 
ler/escrever

Taxa de 
alfabetização 
da população 
de 15 anos ou 
mais de idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade

Não concluiu os 
anos iniciais do 

ensino 
fundamental ou 

não sabe 
ler/escrever

Taxa de 
alfabetização 
da população 
de 15 anos ou 
mais de idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade

Não concluiu os 
anos iniciais do 

ensino 
fundamental ou 

não sabe 
ler/escrever

Taxa de 
alfabetização da 

população de 
15 anos ou mais 

de idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade

Não concluiu 
os anos 

iniciais do 
ensino 

fundamental 
ou não sabe 
ler/escrever

Taxa de 
alfabetização da 
população de 15 
anos ou mais de 

idade

Brasil 157.251.67311.164.869 92,10% 159.870.256 12.310.010 92,30% 162.293.637 11.685.142 92,80% 164.262.221 11.334.093 93,10% 166.159.368 11.298.837 93,20% 167.785.903 11.073.870 93,40% 168.017.440 9.745.012 94,20%
Santa Catarina 5.383.260 177.648 96,70% 5.506.484 165.195 97,00% 5.615.057 157.222 97,20% 5.678.021 147.629 97,40% 5.766.184 144.155 97,50% 5.829.580 134.080 97,70% 5.933.005 100.861 98,30%

ABRANGÊNCIA

INDICADOR 9B
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
População 
de 15 anos 
ou mais de 

idade

Analfabetismo 
Funcional

Taxa de 
alfabetização da 
população de 15 
anos ou mais de 

idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade
Analfabetismo 

Funcional

Taxa de 
alfabetização da 
população de 15 
anos ou mais de 

idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade
Analfabetismo 

Funcional

Taxa de 
alfabetização 
da população 
de 15 anos ou 
mais de idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade
Analfabetismo 

Funcional

Taxa de 
alfabetização 
da população 
de 15 anos ou 
mais de idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade
Analfabetismo 

Funcional

Taxa de 
alfabetização 
da população 
de 15 anos ou 
mais de idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade
Analfabetismo 

Funcional

Taxa de 
alfabetização da 

população de 
15 anos ou mais 

de idade

População de 15 
anos ou mais de 

idade
Analfabetismo 

Funcional

Taxa de 
alfabetização da 
população de 15 
anos ou mais de 

idade

Brasil 157.251.67326.425.680 16,8% 159.870.256 25.815.581 16,1% 162.293.637 26.854.390 16,5% 164.262.221 24.812.385 15,1% 166.159.368 24.171.810 14,5% 167.785.903 23.628.621 14,1% 168.017.440 0,0%
Santa Catarina 5.383.260 646.942 12,0% 5.506.484 571.641 10,4% 5.615.057 626.687 11,2% 5.678.021 520.258 9,2% 5.766.184 514.392 8,9% 5.829.580 553.047 9,5% 5.933.005 0,0%

Fonte Inep Data Painel de Monitoramento do PNE



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META 10

META SOBRE EJA INTEGRADA A 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Prazo da Meta                                          
Indicador 10A 2025

Meta 10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos 
ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

Importância da 
Meta

O Plano Municipal de Educaçao enfatiza a importância de alinhar os Ensinos Fundamental, Médio e profissionalizante, de 
modo que ao menos 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrem esses aprendizados até 2024.

INDICADORES DA META

INDICADOR 10A Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma 
integrada à educação profissional. Prazo 2025 Alcançou 

indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 25%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de 
acordo com a linha base 2018 PNE 1,0% 0,6% 0,1% 0,7% 0,9% 1,1% 1,0%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo 
com os relatórios de monitoramento validados pelo 
Fórum Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - IBGE)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META 10

Meta 10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

ESTRATÉGIA

10.1 Desenvolver a busca ativa pela demanda para escolarização e 
qualificação profissional. Previsão 

Orçamentária da 
Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

niveis e modalidade

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A SME executa estratégia executada, tendo em vista o levantamento de interesse nas turmas da EJA da rede 
municipal.       SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A Secretaria Municipal de Educação – Estratégia em execução com levantamento de interesse nas
turmas da EJA da rede municipal.       SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A Secretaria Municipal de Educação – Estratégia em execução com levantamento de interesse nas
turmas da EJA da rede municipal.       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

10.2 Implantar política intersetorial de elevação da escolaridade, 
integrada à qualificação profissional e a geração de emprego e 
renda, atendendo as demandas e os interesses dos estudantes.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Sim

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Na SME - Como o mérito desta meta é a educação de jovens e adultos integrada a educação profissional não se trata 
de uma ação diretamente relacionada com a abrangência da SME       SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Na SME - Como o mérito desta meta é a educação de jovens e adultos integrada a educação profissional não se
trata de uma ação diretamente relacionada com a abrangência da SME       SIM Em desenvolv.



2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
10.3 Criar por meio de políticas pautadas no regime de 
colaboração e parcerias institucionais, centros de Educação 
Profissional integrada à elevação da escolaridade.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME -  Estratégia parcialmente cumprida tendo em vista o estabelecimento da parceria com o IFSC/Continente - 
Proeja       SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia parcialmente cumprida tendo em vista o estabelecimento da parceria com o
IFSC/Continente – Proeja.       SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia parcialmente cumprida com estabelecimento de parceria com IFSC (ProEja).       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
10.4 Desenvolver política de EJA, por meio da articulação 
institucional e intersetorial, visando à Educação em integral dos 
estudantes desta modalidade.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia parcialmente cumprida tendo em vista o estabelecimento da parceria com o IFSC/Continente – 
Proeja       SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia parcialmente cumprida tendo em vista o estabelecimento da parceria com o IFSC/Continente – 
Proeja.       SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia parcialmente cumprida com estabelecimento de parceria com IFSC (ProEja).       SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

10.5 Ampliar gradativamente, as vagas para a Educação de Jovens 
e Adultos no Ensino Fundamental e Médio integrados à Educação 
Profissional, visando ao alcance de 25% das vagas de EJA até o 
término da vigência deste plano.

Previsão 
Orçamentária da 

Ação (LOA)
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

 SME - A ampliação depende da articulação com o IFSC que define o número de vagas ofertadas.       SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia cujo mérito é o mesmo da meta. A ampliação depende da articulação com o IFSC que
define o número de vagas ofertadas.       SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - EStratégia parcialmente cumprida com  ampliação depende da disponibilidade do IFSC, em aumentar  o 
número de vagas ofertadas.       SIM Em desenvolv.

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 10A

Meta 10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na forma integrada à educação profissional.

Indicador 10A Nacional Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional.

Fórmula de cálculo para o percentual 
do indicador

Indicador 10A =
(Matrículas da Educação de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio integrada à Educação Profissional / Total de 
matrículas da Educação de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio) X 100 = Percentual de matrículas da educação de 
jovens e adultos na forma integrada à educação profissional.

Variáveis que compõem o indicador, suas 
respectivas fontes e instituições 
produtoras

Variáveis Fontes Instituições

Matrículas da Educação de Jovens e Adultos de nível 
fundamental e médio integrada à Educação 

Profissional 

Sinopse Estatística INEPTP_ETAPA_ENSINO

Matrículas da Educação de Jovens e Adultos de nível 
fundamental e médio

Níveis de desagregação Estado e Municípios
Periodicidade de atualização Anual

Comentários O indicador representa a proporção de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional 
de nível fundamental e médio em relação ao total de matrículas na educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio.



INDICADOR 10A
Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 
Matrículas

Curso Técnico 
(Ensino Médio) 
Integrada à EJA

% para o 
indicador

Total 
Matrículas

EJA Ensino 
Fundamental 

Projovem Urbano

Curso Técnico 
(Ensino Médio) 
Integrada à EJA

% para o 
indicador

Total 
Matrículas

EJA Ensino 
Fundamental 

Projovem 
Urbano

Curso Técnico 
(Ensino Médio) 
Integrada à EJA

% para o 
indicador

Total 
Matrículas

Curso Técnico 
(Ensino Médio) 
Integrada à EJA

EJA Ensino 
Fundamental 

Projovem Urbano

Curso  Integrado 
na Modalidade 
EJA de Nível 
Fundamental

Curso  
Integrado na 
Modalidade 
EJA de Nível 

Médio

% para o 
indicador

Total 
Matrículas

Curso Técnico 
(Ensino Médio) 
Integrada à EJA

Curso  Integrado 
na Modalidade 
EJA de Nível 
Fundamental

Curso  Integrado 
na Modalidade 
EJA de Nível 

Médio

% para o 
indicador

Total 
Matrículas

Curso Técnico 
(Ensino Médio) 
Integrada à EJA

Curso  Integrado na 
Modalidade EJA de 
Nível Fundamental

Curso  Integrado 
na Modalidade 
EJA de Nível 

Médio

% para o 
indicador

Total 
Matrículas

Curso Técnico 
(Ensino Médio) 
Integrada à EJA

Curso  Integrado 
na Modalidade 
EJA de Nível 
Fundamental

Curso  Integrado 
na Modalidade 
EJA de Nível 

Médio

% para o 
indicador

5.820 56 1,00% 7.961 0 45 0,60% 8.427 0 10 0,10% 9.746 66 0 0 0 0,70% 325 3 0 0 0,90% 12.049 77 17 44 1,10% 10.136 105 0 0 1,00%

Fonte INEP - Sinopses Estatísticas



pne

META SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO.

Prazo da Meta                  
Indicador 11A 2025 Prazo da Meta                  

Indicador 11B 2025 Prazo da Meta                  
Indicador 11C 2025

Meta 11 Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) da expansão no segmento público

Importância da Meta
A educação profissional tem como objetivos não só a formação de técnicos de nível médio, mas a qualificação, a requalificação, a 
reprofissionalização para trabalhadores com qualquer escolaridade, a atualização tecnológica permanente e a habilitação nos 
níveis médio e superior.

INDICADORES DA META
INDICADOR 11A Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio (Monitorado a partir das matrículas triplicadas) Prazo Anual Alcançou 

indicador? Não
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 15348
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de acordo 
com a linha base 2018 PNE 5.116 7.961 8.427 9.746 11.669 12.049 10.136

Meta executada no período (dado oficial - de acordo com 
os relatórios de monitoramento validados pelo Fórum 
Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)
INDICADOR 11B Participação do segmento público na expansão da EPT de nível médio Prazo 2025 Alcançou 

indicador? Não
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 50%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de acordo 
com a linha base 2018 PNE 50,0% 37,6% 45,6% 38,0% 30,9% 29,6% 37,7%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com 
os relatórios de monitoramento validados pelo Fórum 
Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)
INDICADOR 11C Expansão acumulada da EPT de nível médio pública Prazo 2025 Alcançou 

indicador? Não
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de acordo 
com a linha base 2018 PNE 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Meta executada no período (dado oficial - de acordo com 
os relatórios de monitoramento validados pelo Fórum 
Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

NOTA Os  indicadores  11B  e 11D  foram  incluídos na linha base de monitoramento do PNE em 2020.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

Meta 11 Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 
(cinquenta por cento) da expansão no segmento público

ESTRATÉGIA

11.1 Participar da política de expansão das matrículas de 
educação profissional técnica de nível médio da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
levando em consideração a esponsabilidade dos Institutos 
na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como 
a interiorização da educação profissional.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME - O mérito desta estratégia se relaciona à política de expansão das matrículas de educação profissional 
técnica de nível médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.       SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME - O mérito desta estratégia se relaciona à política de expansão das matrículas de educação profissional
técnica de nível médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.       SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
11.2 Expandir a oferta de educação profissional técnica de 
nível médio na rede pública estadual de ensino, com o apoio 
da União.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

IFSC - No ano de 2016 o Campus Florianópolis/IFSC tinha 3.459 matrículas ativas, sendo 2.186 matrículas efetivas nos 
20 cursos médios presenciais (integrado e concomitante) https://public.tableau.com/profile/estatisticasifsc#!
/vizhome/AnurioEstatsticoPROENIFSC2017anobase2016-DadosdeMatrculas_/AnurioEstatstico

      SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.



Obs.: Não houve informação da instituição responsável.

ESTRATÉGIA
11.3 Expandir a oferta de educação profissional técnica de 
nível médio na modalidade de educação à distância, 
assegurado padrão de qualidade.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 IFSC - No ano de 2016 o campus de Florianópolis/IFSC não ofertou curso nível médio na modalidade a distância.       SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME - Não há como o Poder Público Municipal expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação à distância.       SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

11.4 Reestruturar as escolas de educação profissional 
levando-se em consideração as especificidades de cada 
curso, a necessidade de máquinas e equipamentos, 
implementos didáticos e tecnológicos, bem como a 
capacitação dos profissionais envolvidos.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME - Não há como o Poder Público Municipal reestruturar as escolas de educação profissional porque não as têm, 
não oferta esta modalidade de ensino. Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

11.5 Promover a expansão do estágio na educação 
profissional técnica de nível médio e do ensino médio 
regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao 
itinerário formativo do estudante, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade profissional, à 
contextualização curricular e ao desenvolvimento da 
juventude.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

IFSC - Consulta feita ao ISAAC/SIEE relativo a estágios cadastrados entre 01/01/2016 e 31/12/2016, do câmpus de 
Florianópolis, obtivemos o quantitativo de 625 alunos realizando estágio obrigatório ou não obrigatório.       SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
11.6 Ofertar programas de reconhecimento de saberes para 
fins de certificação profissional em nível técnico nas 
instituições credenciadas.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - É da competência das redes de ensino ofertantes da educação profissional técnica implantar programas de 
reconhecimento de saberes, para fins de certificação profissional em nível técnico.       SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - É da competência das redes de ensino ofertantes da educação profissional técnica implantar programas de 
reconhecimento de saberes, para fins de certificação profissional em nível técnico.       SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
11.7 Cooperar na institucionalização de sistema nacional de 
avaliação da qualidade da educação profissional técnica de 
nível médio das redes públicas e privada.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME - No que for de sua competência a Secretaria Municipal de Educação cooperará com a institucionalização de 
sistema nacional de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio.       SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A SME - No que for de sua competência a Secretaria Municipal de Educação cooperará com a institucionalização de 
sistema nacional de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de
nível médio.

      SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.



Obs.:

ESTRATÉGIA
11.8 Expandir o atendimento do ensino médio gratuito 
integrado à formação profissional para as populações do 
campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de 
acordo com os seus interesses e necessidades.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Não há como o Poder Público Municipal expandir o atendimento do ensino médio integrado à formação 
profissional porque não oferta esta modalidade de ensino. Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 11.9 Expandir a oferta de educação profissional técnica de 
nível médio para o público da educação especial.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 O IFSC cumpre a Lei 12.711 de 12/08/2012 e a Lei 13.409 de 28/12/2016. 

      SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Não há como o Poder Público Municipal expandir o atendimento do ensino médio integrado à formação 
profissional porque não oferta esta modalidade de ensino. Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

11.10 Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos 
cursos técnicos de nível médio na rede pública federal e 
estadual para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos 
presenciais, a relação de estudantes por professor para 20 
(vinte).

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

O IFSC desenvolve açõesde PERMANÊNCIA E ÊXITO DO EDUCANDO, previsto no seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI).       SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
11.11 Desenvolver programas de assistência estudantil e 
mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as 
condições necessárias à permanência dos estudantes e à 
conclusão dos cursos   técnicos de nível médio.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

O IFSC atende 600 alunos com programa de assistência estudantil no câmpus Florianópolis (cursos nível integrado e 
concomitante). Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 SME - Não há como o Poder Público Municipal desenvolver programas de mobilidade acadêmica. Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
11.12 Utilizar os dados do Sistema Nacional de Informação 
Profissional e as consultas promovidas junto a entidades 
empresariais de trabalhadores para ofertar formação nas 
instituições especializadas em educação profissional.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Não há como o Poder Público Municipal ofertar formação nas instituições especializadas em educação 
profissional porque não oferece esta modalidade de ensino.

Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:



ESTRATÉGIA
11.13 Fomentar e garantir estudos e pesquisas sobre a 
articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do 
trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais 
e culturais do Estado.

Previsão 
Orçamentária da Ação 

(LOA)
Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 O IFSC tem 45 grupos de pesquisa, cadastrados na plataforma LATTES, na grande área da educação.       SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME pode participar de pesquisas envolvendo as temáticas consideradas. Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 A SME pode participar de pesquisas envolvendo as temáticas consideradas. Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 11A

Meta 11 Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da expansão no segmento público

Indicador 11A Nacional Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 11A =
Total de matrículas em EPT de nível médio

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
Total de matrículas na Educação Profissional

Sinopse Estatística INEP

TP_ETAPA_ENSINO

Total de matrículas na Educação Profissional 
de nível Médio

Níveis de desagregação Estado e Municípios

Periodicidade de atualização Anual

Comentários
O indicador representa o número total de matrículas na educação profissional técnica de nível médio. Para calcular esse indicador é utilizada 
apenas a variável do Censo da Educação Básica que informa o quantitativo de matrículas de Educação Profissional nas diferentes etapas da 
Educação Básica.

Ficha Metodológica para o Indicador 11B

Meta 11 Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da expansão no segmento público

Indicador 11B Nacional Participação do segmento público na expansão da EPT de nível médio

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 11B =
(Total Total de matrículas em EPT de nível médio pública / Total de matrículas em EPT de nível médio) x 100 = % de matrículas em EPT de 
nível médio pública

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
Total de matrículas na Educação Profissional 

de nível Médio Pública

Sinopse Estatística INEP
TP_ETAPA_ENSINO

Total de matrículas na Educação Profissional 
de nível Médio Privada

Níveis de desagregação Estado e Municípios
Periodicidade de atualização Anual

Comentários

O indicador representa a proporção de matrículas no segmento público no total da expansão das matrículas na educação profissional técnica de 
nível médio.

Sua fórmula só é aplicável quando, no período analisado, houver expansão (positiva) de matrículas. 

Ficha Metodológica para o Indicador 11C

Meta 11 Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da expansão no segmento público

Indicador 11C Nacional Expansão acumulada da EPT de nível médio pública

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 11C =
(Total Total de matrículas em EPT de nível médio pública do ano monitorado / Total de matrículas em EPT de nível médio pública do ano 
anterior) x 100 = % que registra a expansão de matrículas em EPT de nível médio pública

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
Total de matrículas na Educação Profissional 

de nível Médio Pública

Sinopse Estatística INEPTP_ETAPA_ENSINO

Total de matrículas na Educação Profissional 
de nível Médio Pública

Níveis de desagregação Estado e Municípios
Periodicidade de atualização Anual



Comentários Calcula-se a expansão de matrículas na educação profissional técnica de nível médio no segmento público entre os anos 2013 (ano referência) 
e os resultados do último ano publicado) e, em seguida, divide-se pelos valores de 2013.



INDICADOR 11A

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5.116 7.961 8.427 9.746 11.669 12.049 10.136

INDICADOR 11B
Participação do segmento público na expansão da EPT de nível médio

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Matrículas 

EPT de nível 
médio Rede 

Pública

Matrículas 
EPT de nível 
médio Rede 

Pública

Matrículas 
EPT de nível 
médio Setor 

Privado
% Indicador

Matrículas 
EPT de nível 
médio Rede 

Pública

Matrículas 
EPT de nível 
médio Setor 

Privado
% Indicador

Matrículas 
EPT de nível 
médio Rede 

Pública

Matrículas 
EPT de nível 
médio Setor 

Privado
% Indicador

Matrículas 
EPT de nível 
médio Rede 

Pública

Matrículas 
EPT de nível 
médio Setor 

Privado
% Indicador

Matrículas 
EPT de nível 
médio Rede 

Pública

Matrículas 
EPT de nível 
médio Setor 

Privado
% Indicador

Matrículas 
EPT de nível 
médio Rede 

Pública

Matrículas 
EPT de nível 
médio Setor 

Privado
% Indicador

Matrículas 
EPT de nível 
médio Rede 

Pública

Matrículas 
EPT de nível 
médio Setor 

Privado
% Indicador

3.024 2.558 2.558 50,0% 2.990 4.971 37,6% 3.841 4.586 45,6% 3.705 6.041 38,0% 3.602 8.067 30,9% 3.568 8.481 29,6% 3.818 6.318 37,7%

INDICADOR 11C
Expansão acumulada da EPT de nível médio pública

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIORPrazo da Meta                  
Indicador 12A 2025 Prazo da Meta                  

Indicador 12B 2025Prazo da Meta                  
Indicador 12C 2025

Meta 12
Elevar a taxa de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida de 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, nas IES públicas e comunitárias.

Importância da Meta

As metas que referem ao Ensino Superior no PNE e nos Planos Subnacionais, apontam para a tarefa de expandir o acesso ao 
ensino superior pela população brasileira, para o aumento dos anos de estudos da população e para o estímulo à produção de 
conhecimento.
Ainda que sejam numéricas, as metas demandam uma reflexão acerca do modelo de ensino superior que se promove e que se 
poderá promover. As mudanças na dinâmica social, no mundo do trabalho e nos paradigmas de produção de conhecimento, entre 
outras trazidas pelo século XXI, impactam todos os níveis educacionais e as universidades não devem ficar alheias a isso.

INDICADORES DA META
INDICADOR 12A Taxa bruta de matrícula na graduação Prazo Alcançou 

indicador? Não 
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 50%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e PNAD) 
de acordo com a linha base 2018 PNE 33,4% 34,4% 34,3% 34,6% 33,6% 33,9%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com 
os relatórios de monitoramento validados pelo Fórum 
Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)
INDICADOR 12B Taxa líquida de escolarização na educação superior Prazo Alcançou 

indicador? Sim
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 33%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e PNAD) 
de acordo com a linha base 2018 PNE
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com 
os relatórios de monitoramento validados pelo Fórum 
Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

INDICADOR 12C Participação do segmento público na expansão de matrículas de graduação Prazo Alcançou 
indicador? Sim

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 40%
Meta executada no período (dado oficial - INEP e PNAD) 
de acordo com a linha base 2018 PNE 48,4% 31,7% 32,6% 27,2% 28,0% 28,3%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com 
os relatórios de monitoramento validados pelo Fórum 
Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

NOTA O indicador 12 C foi incluído na linha base de monitoramento do PNE em 2020
ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

Meta 12
Elevar a taxa de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida de 33% (trinta e três por cento) da 
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, nas IES públicas e comunitárias.

ESTRATÉGIA
12.1 Mapear a demanda e fomentar a oferta de cursos de 
educação superior para formação de professores. Previsão Orçamentária 

da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Em 2016 houve através do Pólo UAB a oferta de cursos de graduação e pós-graduação. Fonte: relatório de 
gestão do Pólo UAB
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/19_12_2016_11.38.02.45b9b1f90ae9fd3d3f4ddac7e70cb9ce.pdf

IFSC - Com base no anuário estatístico do IFSC, ano base 2016, verifica-se 28 matrículas, sendo 22 matrículas ativas. 
https://public.tableau.com/profile/estatisticasifsc#!/vizhome/AnurioEstatsticoPROENIFSC2017anobase2016-
DadosdeMatrculas_/AnurioEstatstico

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem atuado em diálogo com as Redes Públicas, tanto na 
Graduação quanto na Pós-Graduação. Recentemente firmamos uma parceria com a Fundação Catarinense de 
Educação Especial para abertura de cursos ofertados na modalidade à distância, com foco na Educação Especial. SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem investido nos currículos das Licenciaturas e feito tratativas 
com as redes públicas de ensino para atuar na frente da formação inicial e continuada.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC oferta um total de 29 cursos de graduação voltados para a formação 
de professores. 

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem investido nos currículos das Licenciaturas e feito tratativas 
com as redes públicas de ensino para atuar na frente da formação inicial e continuada de professores. Nos diferentes 
Centros que abarcam as licenciaturas, foram desenvolvidos vários programas e projetos de extensão que se voltaram 
para essa frente, atuando em todos os níveis e modalidades da Educação Básica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC oferta um total de 29 cursos de graduação voltados para a formação 
de professores.

SIM Em desenvolv.



2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC tem diálogo permanente com as redes públicas de ensino no que toca à formação inicial e continuada de 
professores. Atualmente, trabalha na adequação de diretrizes próprias, a fim de atender às normativas que emanam do 
Conselho Nacional de Educação. Nos diferentes Centros que abarcam as licenciaturas, foram desenvolvidos vários 
programas e projetos de extensão voltados para a articulação entre teoria e prática na formação de professores, 
atuando em todos os níveis e modalidades da Educação Básica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UFSC - Oferta de um total de 28 cursos de graduação voltados para a formação de professores.

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

12.2 Garantir, em regime de colaboração com a União, o Estado 
e o Município, no prazo de cinco anos de vigência deste PME, 
que todos os professores e professoras da educação básica 
tenham formação inicial em nível de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME - Oferta de cursos do Pólo UAB de acordo com o relatório de gestão do Pólo.  

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Oferta de Cursos do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB de acordo com o Relatório de Gestão do Polo 
e através do Programa Plano Nacional de Formação de Professores - PARFOR  (UDESC e UFSC) SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC oferta cursos do Polo UAB de acordo com o relatório de gestão 
do Polo. SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC oferta cursos do Polo UAB de acordo com o relatório de gestão 
do Polo. SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - Oferta de cursos do Polo UAB através do Programa Parfor. SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

12.3 Ampliar as políticas de inclusão, de assistência estudantil, 
assim como ações afirmativasvoltadas aos (às) estudantes de 
instituições públicas, comunitárias e privadas de educação 
superior e  beneficiárias do Fundo de Financiamento Estudantil 
(FIES), de que trata a Lei n° 10.260, de 2001, na educação 
superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e 
ampliar as taxas de acesso e permanência na educação 
superior de estudantes egressos da escola pública, negros e 
indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de 
forma a apoiar seu sucesso acadêmico.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Em desenvolv.

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - A Secretaria de Ações Afirmativas/UFSC desenvolve ações em conformidade a lei: 13.409/2016 que Altera a Lei 
nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos 
técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino.

A UDESC tem desenvolvido políticas de inclusão, de assistência estudantil e de ações afirmativas voltadas aos 
estudantes. Dentre essas podemos citar: - Edital PROSUR (Programa de Subsídios nas refeições oferecidas nos 
campos da UDESC).  

O IFSC desenvolve ações de PERMANÊNCIA E ÊXITO DO EDUCANDO, previsto no seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI).

SENAC - Para contribuir com as políticas de inclusão e assistência estudantil, o SENAC possui Convênio com a 
Secretaria de Estado de Educação para oferta de bolsas do programa UNIEDU, que seleciona estudantes pelo índice de 
carência e é adepto ao FIES em todas as faculdades. Além disso, o programa Senac de Educação Inclusiva aborda 
todas as questões mencionadas com orientações especializadas para cada situação.

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SENAC - Para contribuir com as Políticas de Inclusão e Assistência Estudantil, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC possui Convênio com a Secretaria de Estado de Educação para oferta de bolsas do Programa de 
Bolsas Universitárias de Santa Catarina -UNIEDU, que seleciona estudantes pelo índice de carência e é adepto ao 
Financiamento Estudantil - FIES em todas as Faculdades.
Além disso, o programa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC de Educação Inclusiva aborda todas as 
questões mencionadas com orientações especializadas para cada situação.

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina - tem desenvolvido Políticas de Inclusão, de Assistência 
Estudantil e de ações afirmativas voltadas aos estudantes. Dentre essas podemos citar:
- Edital do Programa de Subsídio nas refeições oferecidas nos campi da UDESC -PROSUR (São dois editais anuais e 
hoje abarcam 250 bolsas);
- Edital do Programa de Auxílio à permanência estudantil - PRAPE ( São dois editais anuais. Hoje contempla 600 
bolsas);
- Bolsas de apoio discente, de extensão e pesquisa;
- Ações desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB e Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e 
Decoloniais - AYA;
- Núcleo de Acessibilidade – Política que se volta para Inclusão de estudantes com deficiência - NAE.
- Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil da FAED(Centro de Ciências Humanas e da Educação) – NUAPE.

UFSC - A Secretaria de Ações Afirmativas/Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC desenvolve ações em 
conformidade a Lei: 13.409/2016 que Altera a Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de 
vagas para pessoas com deficiência nos Cursos Técnico de Nível Médio e Superior das Instituições Federais de 
Ensino. (UFSC)

SIM Em desenvolv.



2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem desenvolvido políticas de inclusão, de assistência 
estudantil e de ações afirmativas voltadas aos estudantes. Dentre essas: Bolsas de apoio discente, de extensão e 
pesquisa; Ações desenvolvidas pelo NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) e pelo AYA (Laboratório de Estudos 
Pós-Coloniais e Decoloniais); NAE (Núcleo de Acessibilidade – política que se volta para inclusão de estudantes com 
deficiência). NUAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil da FAED). Em relação à assistência estudantil, dispõe 
também dos Programas PRAFE - Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em Situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica 01 (subsídio refeição, atualmente no valor de R$250,00 por estudante) e PRAFE 02 (subsídio moradia 
– no valor de R$300,00 por estudante, alimentação e transporte – no valor de R$200,00 por estudante) para graduação 
e pós-graduação. Também o Auxílio Emergencial, que pode variar entre R$200,00 a R$750,00 por estudante, podendo 
ser acumulado com auxílio de bolsas de monitoria, apoio discente ou extensão. O Programa de Cotas que atende tanto 
a graduação quanto a pós-graduação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC através da Secretaria de Ações Afirmativas/UFSC desenvolve ações 
em conformidade a lei: 13.409/2016 que altera a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de 
vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino. 
Houve o acréscimo das cotas em 2017.2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC contribui com as políticas de inclusão e assistência 
estudantil, possui Convênio com a Secretaria de Estado de Educação para oferta de bolsas do programa UNIEDU, que 
seleciona estudantes pelo índice de carência e é adepto ao FIES em todas as faculdades. Além disso, o programa 
Senac de Educação Inclusiva aborda todas as questões mencionadas com orientações especializadas para cada 
situação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
A Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL oferece financiamento para cursos de graduação presencial através 
do Fies.

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem desenvolvido políticas de inclusão, de assistência 
estudantil e de ações afirmativas voltadas aos estudantes. Dentre essas de 2019, podem ser citadas: Bolsas de apoio 
discente, de extensão e pesquisa; Ações desenvolvidas pelo NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) e pelo AYA 
(Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais); NAE (Núcleo de Acessibilidade – política que se volta para 
inclusão de estudantes com deficiência). NUAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil da FAED). Em relação à 
assistência estudantil, dispõe também dos Programas PRAFE - Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em 
Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica 01 (subsídio refeição, atualmente no valor de R$250,00 por estudante) e 
PRAFE 02 (subsídio moradia – no valor de R$300,00 por estudante,alimentação e transporte – no valor de R$200,00 por 
estudante) para graduação e pós-graduação.Também o Auxílio Emergencial, que pode variar entre R$200,00 a 
R$750,00 por estudante, podendo ser acumulado com auxílio de bolsas de monitoria, apoio discente ou extensão. O 
Programa de Cotas que atende tanto a graduação quanto a pós-graduação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC através da Secretaria de Ações Afirmativas/UFSC desenvolve ações 
em conformidade a lei: 13.409/2016 que altera a Lei nº 12.711,de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de 
vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino. 
Houve o acréscimo das cotas em 2017.2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC contribui com as políticas de inclusão e assistência 
estudantil, possui Convênio com a Secretaria de Estado de Educação para oferta de bolsas do programa UNIEDU, que 
seleciona estudantes pelo índice de carência e é adepto ao FIES em todas as faculdades. Além disso, o programa 
Senac de Educação Inclusiva aborda todas as questões mencionadas com orientações especializadas para cada 
situação.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL entre outras ações, oferece financiamento para cursos de 
graduação presencial através do Fies – em 2019 foram ofertadas 127 vagas pelo Fies –Edital 1012/2019.

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC tem desenvolvido políticas de inclusão, de assistência estudantil e de ações afirmativas. Dentre as de 2020 
podemos citar:
- Bolsas de apoio discente, de extensão e pesquisa;
- Ações desenvolvidas pelo NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) e pelo AYA (Laboratório de Estudos Pós-
Coloniais e Decoloniais);
- NAE (Núcleo de Acessibilidade). 
- NUAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil)
Em relação à assistência estudantil, temos também Programas PRAFE - Programa de Auxílio Financeiro aos 
Estudantes em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica 01 (subsídio refeição, atualmente no valor de R$250,00 
por estudante) e PRAFE 02 (subsídio moradia – no valor de R$300,00 por estudante e transporte – no valor de R$200,00 
por estudante) para graduação e pós-graduação, podendo ser acumulado com auxílio de bolsas de monitoria, apoio 
discente ou extensão.
- A Universidade oferece também o Auxilio Emergencial que varia de R$200,00 a R$750,00, incluindo alimentação, 
moradia e transporte. No ano de 2020 foram oferecidos 303 auxílios alimentação, 298 auxílios moradia e 142 auxílios 
transporte. No ano de 2020, em virtude da pandemia da COVID19, a Universidade criou também o auxílio internet, no 
valor de R$80,00, além do empréstimo de equipamentos de informática para que os estudantes pudessem acessar o 
ensino não presencial.
- Além disso, a UDESC conta também com a Comissão de Ações Afirmativas e Diversidades da UDESC (Caad).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
O Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC para contribuir com as políticas de inclusão e assistência 
estudantil, possui Convênio com a Secretaria de Estado de Educação para oferta de bolsas do programaUNIEDU, que 
seleciona estudantes pelo índice de carência e é adepto o FIES em todas as faculdades. Além disso, o programa Senac 
de Educação Inclusiva aborda todas as questões mencionadas com orientações especializadas para cada situação.                                                                                                                                                                                                                                                         
UFSC - A Secretaria de Ações firmativas/UFSC desenvolve ações em conformidade a lei: 13.409/2016 que Altera a Lei 
nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos 
técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino.
Houve o acréscimo das cotas em 2017.2

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.4 Promover nos IES a Formação Inicial e Continuada dos 
Professores de Educação de Jovens e Adultos em Cursos de 
Graduação, Pós-Graduação e extensão.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

Incluída a disciplina de Educação de Jovens e Adultos no curso de pedagogia e oferta de cursos de extensão para 
professores desta modalidade.

Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, apresenta uma base conceitual específica envolvendo a educação de 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, como componente curricular obrigatório do Núcleo Comum das 
Licenciaturas da Universidade.

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC desenvolve Programas e Projetos de Extensão que tomam como 
pauta a Educação de Jovens e Adultos. Em alguns cursos de Licenciatura, há componentes curriculares específicos 
para a formação referente a esta modalidade de educação. A Resolução Nº 002/2017 Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - CONSEPE que define as Diretrizes e Bases Conceituais Curriculares para a Formação Inicial em nível 
Superior dos Cursos de Licenciatura da Universidade Estadual de Santa Catarina - UDESC e para a formação 
continuada em consonância com a Resolução CNE/CP Nº 2, de 1º de julho de 2015, apresenta uma base conceitual 
específica envolvendo a educação de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, como componente curricular 
obrigatório do Núcleo Comum das Licenciaturas da Universidade. Atualmente dois Centros da Universidade já 
adequaram seus currículos a essas reformas –CEAD e FAED. 

SIM Em desenvolv.



2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem vários programas que atuam nessa frente, inclusive em 
parcerias firmadas com prefeituras da Grande Florianópolis, via programas de extensão e projetos de ensino. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC incluí a disciplina de Educação de Jovens e Adultos no curso de 
pedagogia e oferta cursos de extensão para professores desta modalidade.

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem vários programas que atuam nessa frente, inclusive em 
parcerias firmadas com as Secretarias Municipais de Educação e Secretaria
Estadual de Educação, via programas de extensão e projetos de ensino e projetos de pesquisa. Também na FAED há 
turmas de EJA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC incluí a disciplina de Educação de Jovens e Adultos no curso de 
pedagogia e oferta cursos de extensão para professores desta modalidade.

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC tem Programas em parcerias firmadas com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de 
Educação, via programas de extensão, projetos de ensino e projetos de pesquisa.Temos também polo de EJA no 
Centro de Ciências Humanas e da Educação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Na  UFSC é  vinculado o grupo de estudos e pesquisas em EJA - EPEJA, tem como objetivo a identificação de 
categorias teórico-metodológicas que oportunizem a discussão de práticas educativas de Jovens, Adultos e Idosos e 
dos princípios do exercício da docência na educação básica na atualidade. Investigação e articulação analítica, em 
diferentes âmbitos da EJA, elementos que articulem, sujeitos da EJA (jovens, adultos e idosos), tempos, espaços e 
processos pedagógicos. Investigação das diferentes dimensões e processos da formação de educadores de sujeitos 
jovens, adultos e idosos; Análise e estudo do impacto das políticas públicas, institucionais e curriculares no exercício 
da docência e no âmbito das práticas de Educação de Jovens e Adultos.  

                                                                                                                                                                                                                      

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.5 Definir políticas e desenvolver projetos de Ciência e 
Tecnologia (C&T), voltados para melhoria da qualidade de vida 
da população, valorizadas e respeitadas às características e 
necessidades do município.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - Política de ações afirmativas. Ex. bônus do vestibular regional – curso de medicina.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UDESC - Há projetos de pesquisa que se voltam para qualidade de vida do idoso, saúde da mulher, corporeidade, 
atividades físicas e reabilitação, saúde pública.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
O IFSC tem 06 grupos de pesquisa, cadastrados no LATTES, relacionados a projetos de ciência e tecnologia (C&T). 
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
SENAC - Atendendo a contrapartida da bolsa do programa UNIEDU, os alunos do SENAC atuam em projetos de 
extensão que contribuem com a sociedade em vários aspectos, além de outras atividades, ações e projetos voltados 
para o bem estar social, atendendo as demandas regionais.

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SENAC - Atendendo a contrapartida da bolsa do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina - UNIEDU, os 
alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC atuam em Projetos de Extensão que contribuem com 
a sociedade em vários aspectos, além de outras atividades, ações e projetos voltados para o bem estar social, 
atendendo as demandas regionais.

UDESC - Há Projetos de Pesquisa que se voltam para qualidade de vida do idoso, saúde da mulher, corporeidade, 
atividades físicas e reabilitação, Saúde Pública.

SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina –  tem projetos de pesquisa que se voltam para qualidade de 
vida do idoso, saúde da mulher, corporeidade, atividades físicas e reabilitação e, saúde pública.
UFSC - A Universidade Federal de Santa Catarina –  incluiu a disciplina de Educação de Jovens e Adultos no curso de 
pedagogia e oferta de cursos de extensão para professores desta modalidade
SENAC - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, atende com a contrapartida da bolsa do programa UNIEDU 
os alunos do Senac que atuam em projetos de extensão que contribuem com a sociedade em vários aspectos, além de 
outras atividades, ações e projetos voltados para o bem estar social, atendendo as demandas regionais.
Estratégia de responsabilidade das IES. 

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina – tem projetos de pesquisa que se volta para qualidade de vida 
do idoso, saúde da mulher, corporeidade, atividades físicas e reabilitação e, saúde pública especificamente 
desenvolvidas pelo CEFID.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UFSC - A Universidade Federal de Santa Catarina – incluiu a disciplina de Educação de Jovens e Adultos no curso de 
pedagogia e oferta de cursos de extensão para professores desta modalidade
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SENAC - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, atende com a contrapartida da bolsa do programa UNIEDU 
os alunos do Senac que atuam em projetos de extensão que contribuem com a sociedade em vários aspectos, além de 
outras atividades, ações e projetos voltados para o bem estar social, atendendo as demandas regionais.

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

 A UDESC desenvolve pesquisas que se voltaram para qualidade de vida do idoso, saúde da mulher, corporeidade, 
atividades físicas e reabilitação, saúde pública. Em 2020, em virtude da  pandemia do novo coronavírus, a 
Universidade atuou na produção de EPIs e outros equipamentos/tecnologias em diferentes Centros de ensino, 
objetivando colaborar, minimizar, subsidiar e  auxiliar no enfrentamento à pandemia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O SENAC atendendo a contrapartida da bolsa do programa UNIEDU, os alunos do Senac atuam em projetos de 
extensão que contribuem com a sociedade em vários aspectos, além de outras atividades, ações e projetos voltados 
para o bem estar social,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UFSC - atendendo as demandas regionais, para minimizar os impactos da suspensão das atividades de ensino 
presencial e para preparar a comunidade para a sua retomada de forma não presencial, a PROEX lançou o edital de 
apoio à criação de núcleos de produção de conteúdos digitais. O objetivo do edital foi apoiar programas de extensão 
que capacitassem a comunidade universitária para o uso de tecnologias digitais em educação, através da oferta de 
cursos de capacitação e treinamento, de curta duração, não presenciais, e coordenados por docentes da Universidade. 
Juntos, os 17 núcleos contemplados forneceram 224 cursos de capacitação e treinamento para a comunidade 
universitária (docentes, técnicos-administrativos em educação e estudantes) e para a comunidade externa, com um 
total de 4.151 horas de cursos e um total de 9.152 concluintes.

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.6 Criar um banco de dados das pesquisas e ações 
extensionistas efetuadas em parceria com os IES
no município.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - A GEC é responsável por encaminhar aos IEs as solicitações de pesquisa e extensão. O relatório de 2016 está 
no site: (http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php cms=estagio++pesquisa+e+extensao)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - A GEC é responsável por encaminhar aos IEs as solicitações de pesquisa e extensão. O relatório de 2017 está 
no site: (http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=estagio++pesquisa+e+extensao)  SIM Em desenvolv.



2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UFSC, por meio de sua gerencia responsável, encaminha às IEs as solicitações de pesquisa e extensão. O relatório 
de 2017 está no site: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=estagio++pesquisa+e+extensao  SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UFSC, por meio de sua gerencia responsável, encaminha às IEs as solicitações de pesquisa e
extensão.  SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - Aprimoramento e expansão das ações extensionistas. A PROEX promove constante atualização do SIGPEX, 
gerando melhorias na sua usabilidade e no controle dos registros de ações de extensão. Em 2020, observamos uma 
diminuição no número de registros de ações de extensão (programas, projetos, eventos e cursos) e um aumento no 
número de atividades docentes registradas no SIGPEX.

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 12.7 Assegurar, na forma da lei, condições de acessibilidade na 
educação superior.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Lei n°13.146 de 6 de julho de 2015.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SENAC - O programa SENAC de Educação Inclusiva prevê o atendimento à legislação no que diz respeito à 
acessibilidade em todos os sentidos.

 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SENAC - O Programa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC de Educação Inclusiva prevê o 
atendimento à Legislação no que diz respeito à acessibilidade em todos os sentidos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UDESC - Hoje todos os Centros da Universidade do Estado de Santa Catarina -UDESC têm se adequado às exigências 
legais em termos de estrutura física.
Em termos de Política de Graduação, a Implantação do Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil - NUAPE e do Núcleo 
de Acessibilidade - NAE asseguram também a acessibilidade em termos pedagógicos e de aprendizagem.

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC todos os Centros têm se adequado às exigências legais em 
termos de estrutura física. Em termos de política de graduação a implantação do NUAPE e do NAE (Núcleo de Apoio 
Pedagógico e Estudantil e Núcleo de Acessibilidade, respectivamente) asseguram também a acessibilidade em termos 
pedagógicos e de aprendizagem.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC assegura condições de acessibilidade conforme Lei n°13.146 de 6 de 
julho de 2015.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, por meio do Programa Senac de Educação Inclusiva prevê o 
atendimento à legislação no que diz respeito à acessibilidade em todos os sentidos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL oferece Programa de Promoção de Acessibilidade (PPA) que 
objetiva garantir ações para promoção de condições igualitárias de acesso ao ensino, pesquisa e extensão para 
estudantes com deficiência sensorial (cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva), deficiência física, mobilidade 
reduzida, transtornos mentais e dificuldade de aprendizagem. Este programa atende aos princípios atuais que 
anunciam a importância da educação para todos como a inclusão social. O objetivo é atender os princípios da 
educação para todos, oferecendo facilidades para pessoas com deficiência inseridas no mundo acadêmico.

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC todos os Centros têm se adequado às exigências legais em 
termos de estrutura física. Em termos de política de graduação a implantação do
NUAPE e do NAE (Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil e Núcleo de Acessibilidade, respectivamente) asseguram 
também a acessibilidade em termos pedagógicos e de aprendizagem.
Em 2019 foram atendidos 29 estudantes por esse serviço.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC assegura condições de acessibilidade conforme Lei n°13.146 de 6 de 
julho de 2015.                                                                                                                                                                     O 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, por meio do Programa Senac de
Educação Inclusiva prevê o atendimento à legislação no que diz respeito à acessibilidade em todos os
sentidos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL oferece Programa de Promoção de Acessibilidade (PPA) que 
objetiva garantir ações para promoção de condições igualitárias de acesso ao ensino, pesquisa e extensão para 
estudantes com deficiência sensorial (cegueira, baixa visão, surdez, deficiência auditiva), deficiência física, mobilidade 
reduzida, transtornos mentais e dificuldade de aprendizagem. Este programa atende aos princípios atuais que 
anunciam a importância da educação para todos como a inclusão social. O objetivo é atender os princípios da 
educação para todos, oferecendo facilidades para pessoas com deficiência inseridas no mundo acadêmico. O 
Programa teve início na Unisul em 2002, com atividades de acompanhamento de estudantes cegos no Campus 
Universitário da Grande Florianópolis, sendo institucionalizado oficialmente em 2004. Abrange os três campi da Unisul 
e está diretamente ligado à Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na UDESC a implantação do NUAPE e do NAE (Núcleo de Apoio Pedagógico e Estudantil e Núcleo de 
Acessibilidade, respectivamente) asseguraram a acessibilidade em termos pedagógicos e de aprendizagem.- 
Em 2020 foram atendidos 25 estudantes por esse serviço. Destaca-se também a ampliação dos profissionais 
tradutores e intérpretes de LIBRAS no âmbito da Universidade. Temos também investido na aquisição de 
equipamentos e mobiliários acessíveis para pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação 
(ainda em processos de licitação e compras). O programa Senac de Educação Inclusiva prevê o atendimento 
à legislação no que diz respeito à acessibilidade em todos os sentidos.

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.8 Institucionalizar programa de composição de acervo digital 
de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de 
graduação, assegurando a acessibilidade às pessoas com 
deficiência.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

ACESSIBILIDADE INFORMACIONAL – BU
•  Orientação aos usuários no uso adequado das fontes de informação e recursos tecnológicos;
•  Adaptação de material para formato digital e braile.
•  Empréstimo de equipamentos de tecnologia assistiva – Lupa, lupa eletrônica, audiolivro e dvd em libras, notebook, 
teclado adaptado, mouse adaptado, aparelho mp3, gravador, sistema FM, linha braile, máquina braile, material 
cartográfico.
•  Disponibiliza computador e scanner com software acessível.
•  Dispõe de acervo braile, digital e audiolivro.
•  Áudiodescrição e serviço ledor.
•  Assessoramento em acessibilidade informacional para a comunidade acadêmica.
•  Transcrição de pequenos textos em Braile.
(http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/administrativo/estrutura-organizacional/dau/aai-acessibilidade).

A Biblioteca Central da UDESC possui acervo em braile.

IFSC - O câmpus Florianópolis ainda não dispõe de acervo específico para pessoas com deficiência.

O SENAC proporciona acessibilidade aos alunos com equipamentos especializados como scanner de voz e biblioteca 
digital para acesso de toda a comunidade acadêmica.

Executou Ação? Em desenvolv.



2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC proporciona Acessibilidade aos alunos com Equipamentos 
Especializados como Scanner de Voz e Biblioteca Digital para acesso de toda a Comunidade Acadêmica.

UDESC - A Biblioteca Central da Universidade do Estado de Santa Catarina, possui Acervo em Braile.

UFSC - ACESSIBILIDADE INFORMACIONAL – BU
• Orientação aos usuários no uso adequado das fontes de informação e recursos tecnológicos;
• Adaptação de material para formato digital e Braile.
• Empréstimo de Equipamentos de Tecnologia Assistiva – lupa, lupa eletrônica, áudio livro e dvd em libras, notebook, 
teclado adaptado, mouse adaptado, aparelho mp3, gravador, sistema FM, linha Braile, máquina braile, material 
cartográfico.
• Disponibiliza computador e scanner com software acessível.
• Dispõe de acervo Braile, digital e áudio livro.
• Áudiodescrição e serviço ledor.
• Assessoramento em acessibilidade informacional para a comunidade acadêmica.
• Transcrição de pequenos textos em Braille.

(http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/administrativo/estrutura-organizacional/dau/aai-acessibilidade)
(UFSC)

Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC disponibiliza acessibilidade informacional na BU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC possui acervo em Braille na Biblioteca Central.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC proporciona acessibilidade aos alunos com equipamentos 
especializados como scanner de voz e biblioteca digital para acesso de toda a comunidade acadêmica.

Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC disponibiliza acessibilidade informacional na BU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC possui acervo em Braille na Biblioteca Central. Houve em 2019 
investimentos por parte da Universidade no que toca a outras formas de acessibilidade ao acervo que estão ainda em 
período de estudos para implantação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC proporciona acessibilidade aos alunos com equipamentos 
especializados como scanner de voz e biblioteca digital para acesso de toda a comunidade acadêmica.

Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Biblioteca Central da UDESC adquiriu em 2020 a assinatura do “Minha Biblioteca” que possui recursos de 
acessibilidade, com destaque para o recurso de leitura em voz alta na plataforma digital de livros (Minha Biblioteca). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
O Senac proporciona acessibilidade aos alunos com equipamentos especializados como scanner de voz e biblioteca 
digital para acesso de toda a comunidade acadêmica e acervo virtual.

Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.9 Consolidar a colaboração entre o Município, Estado e 
União, visando à construção de um sistema nacional público de 
formação de professores e professoras.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME - O centro de referência em formação EAD tem entre as suas ações a formação de formadores que consiste 
em ofertar formação continuada por meio de curso de atualização, aperfeiçoamento e pós-graduação (lato e stricto 
sensu) a professores e demais profissionais que atuam na Educação Básica das redes de ensino públicas e de 
organizações da sociedade civil de interesse público de Santa Catarina, com vistas à qualificação das práticas 
educativas e à difusão da educação profissional, científica e tecnológica.

 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade de Santa Catarina - UFSC o Programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) 
implementado em algumas Unidades Educativas, contemplou em 2018 - 14 subprojetos, um total de 227 estudantes de 
licenciaturas, professores supervisores de escolas públicas da rede municipal de Florianópolis, da rede estadual e da 
rede federal, 19 coordenadores de área oriundos de todas unidades universitárias que oferecem cursos de 
licenciatura.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem 60 estudantes no Programa Residência Pedagógica, sendo 
30 do curso de Pedagogia, 30 do curso de Geografia. Desses, para cada curso, são 24 bolsas e 6 estudantes na 
condição de voluntários. Além do Programa Residência Pedagógica, há também do curso de Artes Visuais, Teatro e 
Música, 24 bolsas PIBID e mais 6 estudantes voluntários. Mais um grupo multidisciplinar, envolvendo os cursos de 
Física e Química, os quais somam também 24 bolsas PIBID e 6 estudantes voluntários. No curso de Matemática, 24 
bolsas PIBID e 6 voluntários. Todos no âmbito das Licenciaturas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL mantém o Programa Pibid desde 2010 nos diversos editais 
oferecidos nesse período pela CAPES. Tem participado do Programa as Licenciaturas do Campus Tubarão e no Edital 
2014/2017 também o Curso de Pedagogia do Campus Palhoça.

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Na UFSC a  colaboração é feita através da participação nos fóruns Estadual e municipal de educação.  SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.10 Fortalecer a parceria entre o programa permanente de 
iniciação à docência (PIBID) e os IES com a rede de educação 
básica, a fim de aprimorar a formação de profissionais para 
atuar no magistério da educação básica.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na SME - Programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) implementado em algumas 
Unidades Educativas.
Relatório de gestão da GEC (http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/19_12_2016_11.38.02.45
b9b1f90ae9fd3d3f4ddac7e70cb9ce.pdf)

IFSC - O câmpus Florianópolis e Florianópolis continente do IFSC não ofertam curso de licenciatura. E desta forma não 
tem bolsa PIBID. 

 SIM Em desenvolv.



2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina - tem 60 estudantes no Programa Residência Pedagógica, sendo 
30 do curso de Pedagogia, 30 do curso de Geografia. Desses, para cada curso, são 24 bolsas e 6 estudantes na 
condição de voluntários. Além do Programa Residência Pedagógica, temos também do curso de Artes Visuais, Teatro 
e Música, 24 bolsas Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e mais 6 estudantes voluntários. 
Mais um grupo multidisciplinar, envolvendo os cursos de Física e Química, os quais somam também 24 bolsas 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e 6 estudantes voluntários. No curso de Matemática, 
24 bolsas Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e 6 voluntários. Todos no âmbito das 
Licenciaturas.

NA SME - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID implementado em algumas Unidades 
Educativas.
Relatório de gestão da Gestão de Estudos Coordenados - GEC. (http://www.pmf.sc.gov.
br/arquivos/arquivos/pdf/19_12_2016_11.38.02.45b9b1f90ae9fd3d3f4ddac7e70cb9ce.pdf) (UFSC)

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade de Santa Catarina - UFSC o Programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) 
implementado em algumas Unidades Educativas, contemplou em 2018 - 14 subprojetos, um total de 227 estudantes de 
licenciaturas, professores supervisores de escolas públicas da rede municipal de Florianópolis, da rede estadual e da 
rede federal, 19 coordenadores de área oriundos de todas unidades universitárias que oferecem cursos de 
licenciatura.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem 60 estudantes no Programa Residência Pedagógica, sendo 
30 do curso de Pedagogia, 30 do curso de Geografia. Desses, para cada curso, são 24 bolsas e 6 estudantes na 
condição de voluntários. Além do Programa Residência Pedagógica, há também do curso de Artes Visuais, Teatro e 
Música, 24 bolsas PIBID e mais 6 estudantes voluntários. Mais um grupo multidisciplinar, envolvendo os cursos de 
Física e Química, os quais somam também 24 bolsas PIBID e 6 estudantes voluntários. No curso de Matemática, 24 
bolsas PIBID e 6 voluntários. Todos no âmbito das Licenciaturas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
A Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL mantém o Programa Pibid desde 2010 nos diversos editais 
oferecidos nesse período pela CAPES. Tem participado do Programa as Licenciaturas do Campus Tubarão e no Edital 
2014/2017 também o Curso de Pedagogia do Campus Palhoça.

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade de Santa Catarina - UFSC o Programa PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) 
implementado em algumas Unidades Educativas, contemplou em 2018 - 14
subprojetos, um total de 227 estudantes de licenciaturas, professores supervisores de escolas públicas da rede 
municipal de Florianópolis, da rede estadual e da rede federal, 19 coordenadores de área
oriundos de todas as unidades universitárias que oferecem cursos de licenciatura.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC em 2019 contou com 60 estudantes no Programa Residência 
Pedagógica, sendo 30 do curso de Pedagogia, 30 do curso de Geografia. Desses, para cada curso, são 24 bolsas e 6 
estudantes na condição de voluntários. Além do Programa Residência Pedagógica, há também do curso de Artes 
Visuais, Teatro e Música, 24 bolsas PIBID e mais 6 estudantes voluntários. Mais um grupo multidisciplinar, envolvendo 
os cursos de Física e Química, os quais somam também 24 bolsas PIBID e 6 estudantes voluntários. No curso de 
Matemática, 24 bolsas PIBID e 6 voluntários. Todos no âmbito das Licenciaturas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL mantém o Programa Pibid desde 2010 nos
diversos editais oferecidos nesse período pela CAPES. Tem participado do Programa as
Licenciaturas do Campus Tubarão e no Edital 2014/2017 também o Curso de Pedagogia do Campus
Palhoça.

 SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Em 2020 a UDESC teve 96 estudantes vinculados ao Programa de Bolsas de Iniciação à Docência ) PIBID e 100 
estudantes no Programa Residência Pedagógica. Via COPERVE-PROGRAD  SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 12.11 Criar mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada 
período letivo na educação superior pública.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - *SISU
*Editais de retorno (de graduado e abandono) (http://notes.ufsc.br/aplic/leis.
nsf/0325638e006c665f8325632d006a99b5/d795a29a3834ad848325786300500129/$FILE/Res%2017-CUn-1997.pdf)

A UDESC tem resolução própria que abre vagas para retorno de diplomados, retorno por abandono, transferências 
externas. São 4 editais por ano.

O IFSC desenvolve açõesde PERMANÊNCIA E ÊXITO DO EDUCANDO, previsto no seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI).

 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem Resolução própria que abre vagas para retorno de 
diplomados, retorno por abandono, transferências externas. São 4 editais por ano.

UFSC - *Sistema de Seleção Única - SISU
*Editais de retorno (de graduado e abandono) (http://notes.ufsc.br/aplic/leis.
nsf/0325638e006c665f8325632d006a99b5/d795a29a3834ad848325786300500129/$FILE/Res%2017-CUn-1997.pdf) (UFSC)

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem resolução própria que abre vagas para retorno de 
diplomados, retorno por abandono, transferências externas. São 4 editais por ano.  SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem resolução própria que abre vagas para
retorno de diplomados, retorno por abandono, transferências externas. São 4 editais por ano.  SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC tem resolução própria que abre vagas  via edital público para retorno de diplomados, retorno por abandono, 
transferências externas.                                                                                                                               A UFSC executa a 
estratégia UFSC via COPERVE-PROGRAD 

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

12.12 Assegurar no mínimo, 10% (dez por cento) do total de 
créditos exigidos para integralização do curso de graduação, 
para programas e projetos de extensão universitária, 
orientando sua ação,prioritariamente, para áreas de maior 
vulnerabilidade e pertinência social e cultural.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - CFH E CED ministram disciplinas que contemplam estas questões. 

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

SENAC - Há previsão de projeto para inserção de 10% do total do curso em projetos de extensão com ênfase nas 
necessidades sociais regionais, em fase de elaboração.

 SIM Em desenvolv.



2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

No SENAC - Há previsão de Projeto para inserção de 10% do total do Curso em Projetos de Extensão com ênfase nas 
Necessidades Sociais Regionais, em fase de elaboração.
(SENAC)

A Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem iniciado a discussão sobre a Creditação da Extensão. Em 
2017, foram feitos eventos formativos para discussão. Toda a discussão tem sido capitaneada pela Pró-Reitoria de 
Extensão e pela Pró-Reitoria de Ensino.

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC está tramitando na Câmara de Ensino o Projeto Institucional e 
a Instrução Normativa que trata da implantação da creditação da extensão na UDESC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Na UFSC os Centros CFH e CED ministram disciplinas que contemplam estas questões.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC há previsão de projeto para inserção de 10% do total do 
curso em projetos de extensão com ênfase nas necessidades sociais regionais, em fase de elaboração.Ação de 
responsabilidade das instituições de educação superior.   

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC está tramitando na Câmara de Ensino 0 Projeto Institucional e a 
Instrução Normativa que trata da implantação da creditação da extensão na UDESC. No ano de 2019 a Universidade, 
capitaneada pela PROEX e PROEN, realizou vários eventos de formação para todos os Centros, cuja pauta foi a 
creditação da extensão.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Na UFSC os Centros CFH e CED ministram disciplinas que contemplam estas questões.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC há previsão de projeto para inserção de 10% do total do 
curso em projetos de extensão com ênfase nas necessidades sociais regionais, em fase de elaboração.

 SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC 2020  sistematizou, com a contribuição dos Centros de Ensino, a Resolução que trata da Creditação 
(Curricularização) da Extensão. Recentemente, essa Resolução foi aprovada na Câmara de Ensino de Graduação e 
doravante, irá ao CONSUNI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Na UFSC - a Curricularização da Extensão. A PROEX, em conjunto com a PROGRAD, trabalha para a implementação da 
curricularização da extensão. Em 2020, foi aprovada a Resolução Normativa nº 1/2020/ CGRAD/CEx, que dispõe sobre 
a inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. A partir da 
resolução normativa, os primeiros processos com as propostas de novo projeto político-pedagógico dos cursos de 
graduação foram encaminhados e analisados pela Câmara de Extensão. A previsão é de que os trabalhos estejam 
concluídos até dezembro de 2022. Além disso, em dezembro de 2019, a PROEX criou o projeto Apoio à Inserção da 
Extensão nos Currículos de Graduação da UFSC e, em 2020, lançou o primeiro edital vinculado a esse projeto.

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.13 Expandir atendimento específico a populações do campo, 
indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, 
qualidade e conclusão dos estudos à formação de profissionais 
para atuarem junto a essas populações.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UFSC - Oferta de cursos de Licenciatura em Educação do Campo e Indígena.

A UDESC tem projetos de pesquisa e programas de extensão que se voltam para essas populações.

O IFSC desenvolve açõesde PERMANÊNCIA E ÊXITO DO EDUCANDO, previsto no seu Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI). Não há previsão de ações específicas para o atendimento a essas populações.

 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SENAC - Não há previsão de ações específicas para o atendimento a essas populações.

A UDESC -  Universidade do Estado de Santa Catarina - tem Projetos de Pesquisa e Programas de Extensão que se 
voltam para essas populações. Nomeadamente nos Departamentos de Geografia e História do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação - FAED. Também tem-se iniciado no Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED uma 
discussão em torno das cotas na Pós-Graduação para as Populações Indígenas.

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC oferece alguns cursos de Licenciatura, formação que se volta 
para estas populações, nomeadamente por ações de pesquisa, extensão e projetos de ensino que abrangem essas 
populações. No NEAB e no AYA alocam-se boa parte dessas iniciativas. Além disso, há editais públicos de seleção 
para Programas de Pós-Graduação com cotas que se voltam para as ações afirmativas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC oferta cursos de Licenciatura em Educação do Campo e Indígena e 
monitoria indígena. Há programas de pós-graduação que ofertam vagas reservadas para pessoas com deficiências, 
negros, transexuais, indígenas e outras populações específicas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC não prevê ações específicas para o atendimento à essas 
populações.

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC oferece alguns cursos de Licenciatura, formação que se volta 
para estas populações, nomeadamente por ações de pesquisa, extensão e projetos de ensino que abrangem essas 
populações. No NEAB e no AYA alocam-se boa parte dessas iniciativas. Além disso, há editais públicos de seleção 
para Programas de Pós-Graduação com cotas que se voltam para as ações afirmativas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC oferta cursos de Licenciatura em Educação do Campo e Indígena e 
monitoria indígena. Há programas de pós-graduação que ofertam vagas reservadas para pessoas com deficiências, 
negros, transexuais, indígenas e outras populações específicas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC não prevê ações específicas para o
atendimento à essas populações.

 SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - No NEAB e no AYA da FAED alocaram-se boa parte das ações voltadas para essas populações. Destaca-se 
que no ano de 2020, em virtude do cenário de pandemia, as ações foram desenvolvidas virtualmente, nomeadamente 
por meio de LIVES. Além disso, temos a Caad, que é a Comissão de Ações Afirmativas e Diversidades da UDESC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Na UFSC a SAAD tem em sua estrutura organizacional os seguintes setores formalizados: uma direção administrativa; 
duas coordenadorias (Coordenadoria de Acessibilidade Educacional [CAE] e Coordenadoria de Inclusão digital 
[COID]); e três serviços (Serviço de Expediente, Serviço Psicológico de Atendimento à Comunidade Acadêmica e 
Serviço de Apoio à Amamentação). Além desses setores, ainda que não estejam formalizados em sua estrutura, a 
Coordenação de Ações de Equidade, a Coordenação de Relações Étnico-raciais e a Coordenadoria de Diversidade 
Sexual e Enfrentamento da Violência de Gênero também integram a SAAD, exercendo papéis igualmente importantes.

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.14 Promover formação específica sobre populações do 
campo, indígenas e quilombolas a
profissionais da educação que atuam junto a esses grupos.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente



2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - Cursos de formação Continuada. Escola da Terra e saberes Indígenas.

UDESC - A Resolução 002/2017 CONSEPE também prevê dentre as bases conceituais que integram o Núcleo Comum 
das Licenciaturas a seguinte base conceitual que se volta para o atendimento a essas populações: Organização da 
Escola e Trabalho Docente cujo objetivo é compreender a escola como estrutura organizacional e seu funcionamento 
diante da legislação e das políticas educacionais vigentes, contemplando também a compreensão das dimensões 
éticas, políticas e estéticas necessárias para a organização do trabalho docente no que diz respeito aos saberes e 
fazeres da prática docente e o conhecimento das práticas pedagógicas nas diferentes modalidades de educação: 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, 
Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar Quilombola.

IFSC - O centro de referência em formação EAD tem entre as suas ações a formação de formadores que consiste em 
ofertar formação continuada por meio de curso de atualização, aperfeiçoamento e pós-graduação (lato e stricto sensu) 
a professores e demais profissionais que atuam na Educação Básica das redes de ensino públicas e de organizações 
da sociedade civil de interesse público de Santa Catarina, com vistas à qualificação das práticas educativas e à 
difusão da educação profissional, científica e tecnológica.

SENAC - Não há previsão de ações específicas para o atendimento à essas populações.

 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SENAC - Não há previsão de ações específicas para o atendimento a essas populações.

UDESC - A Resolução 002/2017 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE também prevê dentre as bases 
conceituais que integram o Núcleo Comum das Licenciaturas a seguinte base conceitual que se volta para o 
atendimento a essas populações: Organização da Escola e Trabalho Docente cujo objetivo é compreender a escola 
como estrutura organizacional e seu funcionamento diante da Legislação e das Políticas Educacionais Vigentes, 
contemplando também a compreensão das Dimensões Éticas, Políticas e Estéticas necessárias para a organização do 
trabalho docente no que diz respeito aos saberes e fazeres da prática docente e o conhecimento das Práticas 
Pedagógicas nas diferentes Modalidades de Educação: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação 
Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 
Escolar Quilombola.

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

SENAC - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC não prevê ações específicas para o atendimento à 
essas populações.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UDESC - Na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, a Resolução 002/2017 CONSEPE prevê dentre as 
bases conceituais que integram o Núcleo Comum das Licenciaturas a seguinte base conceitual que se volta para o 
atendimento a essas populações: Organização da Escola e Trabalho Docente cujo objetivo é compreender a escola 
como estrutura organizacional e seu funcionamento diante da legislação e das políticas educacionais vigentes, 
contemplando também a compreensão das dimensões éticas, políticas e estéticas necessárias para a organização do 
trabalho docente no que diz respeito aos saberes e fazeres da prática docente e o conhecimento das práticas 
pedagógicas nas diferentes modalidades de educação: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação 
Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 
Escolar Quilombola.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC oferta cursos de formação Continuada. Saberes Indígenas e outros 
momentos de formações continuadas internas para atendimento das especificidades deste público.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A SME não tem competência para expandir o atendimento universitário para formação de docentes para atuarem junto 
a essas populações.

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC não prevê ações específicas para o atendimento à essas 
populações.                                                                                                                                                                                                      
Na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, a Resolução nº 002/2017 CONSEPE prevê  dentre as bases 
conceituais que integram o Núcleo Comum das icenciaturas a seguinte base conceitual que se volta para o 
atendimento a essas populações: Organização da Escola e Trabalho Docente cujo objetivo é compreender a escola 
como estrutura organizacional e seu funcionamento diante da legislação e das políticas educacionais vigentes, 
contemplando também a compreensão das dimensões éticas, políticas e estéticas necessárias para a organização do 
trabalho docente no que diz respeito aos saberes e fazeres da prática docente e o conhecimento das práticas 
pedagógicas nas diferentes modalidades de educação: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação 
Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 
Escolar Quilombola. Oferece cursos de Licenciatura que se volta para estas populações, nomeadamente por ações de 
pesquisa, extensão e projetos de ensino. No NEAB e no AYA alocaramse boa parte dessas iniciativas. No ano de 2019, 
a UDESC, em parceria com a Universidade Regional de Blumenau – FURB, implantou o curso de Pedagogia para 
Indígenas, ofertado para 40 estudantes,no campus da UDESC/CEAVI, em Ibirama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC oferta cursos de formação Continuada. Saberes Indígenas e outros 
momentos de formações continuadas internas para atendimento das especificidades deste público. A SME não tem 
competência para expandir o atendimento universitário para formação de docentes para atuarem junto a essas 
populações.

 SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na UDESC destaca-se as ações de pesquisa, extensão e projetos de ensino desenvolvidos no NEAB e no AYA, onde 
alocaram-se essas ações. Destaca-se que no ano de 2020, em virtude do cenário de pandemia, as ações foram 
desenvolvidas virtualmente, nomeadamente por meio de LIVES.                                                                                                                                                                                                                                              
UFSC - Dentre o total dos cursos de licenciatura ofertados pela UFSC, estão incluídos, a licenciatura Educação do 
Campo e Licenciatura em Educação Indígena.

Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.15 Consolidar processos seletivos nacionais e regionais 
para acesso à educação superior como forma de superar 
exames vestibulares isolados.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
•        SISU.
SECRETARIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DIVERSIDADES
•        Étnico-raciais.
•        Coordenadoria de Acessibilidade Educacional
•        Coordenadoria de Ações de Equidade
•        Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais
•        Coordenadoria de Diversidade Sexual e Enfrentamento de Violência de Gênero Coordenadoria de Inclusão Digital.

UDESC - Outra forma de acesso adotada pela UDESC é o SISU (Sistema de Seleção Unificada). Hoje o ingresso é 25% 
via SISU e 75% via Vestibular

IFSC - Meta atinge o ensino superior ENEM? 
Para o provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pelo IFSC, sendo utilizado sistema de seleção 
unificada SISU, bem como as regras do sistema de cotas das escolas públicas estabelecidas pela Lei nº 12.711, de 
agosto de 2012 alterada pela Lei 13.409 de 28 de dezembro de 2016, pelo decreto nº 7.824 de 11 de outubro de 2012. 

 SIM Em desenvolv.



2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Outra forma de acesso adotada pela Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC é o Sistema de 
Seleção Unificada- SISU. Hoje o Ingresso é 25% via Sistema de Seleção Unificada- SISU e 75% via Vestibular.

UFSC -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
• Sistema de Seleção Unificada- SISU. Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades.
•Étnico-Raciais.
•Coordenadoria de Acessibilidade Educacional
•Coordenadoria de Ações de Equidade
•Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais
•Coordenadoria de Diversidade Sexual e Enfrentamento de Violência de Gênero
•Coordenadoria de Inclusão Digital.

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC adotou outra forma de acesso -  o SISU (Sistema de Seleção 
Unificada). O ingresso é 25% via SISU e 75% via Vestibular.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A SME não tem a competência para consolidar processos seletivos nacionais e ou regionais para acesso à educação 
superior.  

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC adotou outra forma de acesso - o SISU (Sistema de Seleção 
Unificada). O ingresso é 25% via SISU e 75% via Vestibular.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A SME não tem a competência para consolidar processos seletivos nacionais e ou regionais para acesso à educação 
superior.

 SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na UDESC as matrículas via SISU (Sistema de Seleção Unificada). O ingresso é 25% via SISU e 75% via Vestibular.                                                                                                                                                                                                                                    
A UFSC executa a estratégia via COPERVE/PROGRAD SISU / ENEM.
 

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

12.16 Fomentar processo contínuo de auto avaliação das 
instituições de educação superior, consolidando a participação 
das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de 
instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 
fortalecidas, destacando-se a produção, qualificação e 
dedicação do corpo docente.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
•        SISU.
SECRETARIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DIVERSIDADES
•        Étnico-raciais.
•        Coordenadoria de Acessibilidade Educacional
•        Coordenadoria de Ações de Equidade
•        Coordenadoria de Relações Étnico-Raciais
•        Coordenadoria de Diversidade Sexual e Enfrentamento de Violência de Gênero
Coordenadoria de Inclusão Digital.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UDESC - Outra forma de acesso adotada pela UDESC é o SISU (Sistema de Seleção Unificada). Hoje o ingresso é 25% 
via SISU e 75% via Vestibular
Meta atinge o ensino superior ENEM? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
IFSC - Para o provimento de vagas nos cursos de graduação oferecidos pelo IFSC, sendo utilizado sistema de seleção 
unificada SISU, bem como as regras do sistema de cotas das escolas públicas estabelecidas pela Lei nº 12.711, de 
agosto de 2012 alterada pela Lei 13.409 de 28 de dezembro de 2016, pelo decreto nº 7.824 de 11 de outubro de 2012. 

 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SENAC - Há atuação forte das Comissão Própria de Avaliação - CPAs em todas as faculdades, com instrumentos 
consolidados de avaliação que proporcionam a melhoria contínua e a tomada de decisões pela gestão.

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem de forma muito orgânica desenvolvido ações de 
Auto Avaliação, tanto no âmbito da Comissão Própria de Avaliação- CPA como também no âmbito das Comissões 
Setoriais de Avaliação em cada Centro  - CSAs, ambas ancoradas e supervisionadas pela Coordenadoria de Avaliação 
Institucional  - COAI. Os Processos de Auto Avaliação são realizados semestralmente via instrumento próprio, com 
base em indicadores recomendados pelo Conselho Estadual de Educação, atendendo a Lei do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior - SINAES.

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem de forma muito orgânica desenvolvido
ações de auto avaliação, tanto no âmbito da CPA (Comissão Própria de Avaliação) como também no
âmbito das CSAs (Comissões Setoriais de Avaliação em cada Centro), ambas ancoradas e
supervisionadas pela COAI (Coordenadoria de Avaliação Institucional). Os processos de auto
avaliação são realizados semestralmente via instrumento próprio, com base em indicadores
recomendados pelo Conselho Estadual de Educação, atendendo a LEI do SINAES. Anualmente os
dados gerados são apresentados e debatidos em Seminário próprio, realizado pela Pró-Reitoria de
Ensino, envolvendo todos os Centros da Universidade.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui Comissão Própria de Avaliação Plano de Avaliação da UFSC. 
Promove ações de sensibilização para a efetiva participação de toda a comunidade no processo de autoavaliação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC tem atuação forte das CPAs em todas as faculdades, com 
instrumentos consolidados de avaliação que proporcionam a melhoria contínua e a tomada de decisões pela gestão.

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem de forma muito orgânica desenvolvido
ações de auto avaliação, tanto no âmbito da CPA (Comissão Própria de Avaliação) como também no
âmbito das CSAs (Comissões Setoriais de Avaliação em cada Centro), ambas ancoradas e
supervisionadas pela COAI (Coordenadoria de Avaliação Institucional). Os processos de auto
avaliação são realizados semestralmente via instrumento próprio, com base em indicadores
recomendados pelo Conselho Estadual de Educação, atendendo a LEI do SINAES. Anualmente os
dados gerados são apresentados e debatidos em Seminário próprio, realizado pela Pró-Reitoria de
Ensino, envolvendo todos os Centros da Universidade.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui Comissão Própria de Avaliação Plano de Avaliação da UFSC. 
Promove ações de sensibilização para a efetiva participação de toda a comunidade no processo de autoavaliação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
SENAC - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC tem atuação forte das CPAs em todas as 
faculdades, com instrumentos consolidados de avaliação que proporcionam a melhoria contínua e a tomada de 
decisões pela gestão.

 SIM Em desenvolv.



2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC tem desenvolvido ações de auto avaliação, tanto no âmbito da CPA (Comissão Própria de Avaliação) como 
também no âmbito das CSAs (Comissões Setoriais de Avaliação em cada Centro de Ensino), ambas ancoradas e 
supervisionadas pela COAI (Coordenadoria de Avaliação Institucional). Os processos de auto avaliação são realizados 
semestralmente via instrumento próprio, com base em indicadores recomendados pelo Conselho Estadual de 
Educação, atendendo a Lei do SINAES.
Anualmente os dados gerados são apresentados e debatidos em Seminário próprio, realizado pela Pró-Reitoria de 
Ensino, envolvendo todos os Centros da Universidade.
No ano de 2020 a avaliação institucional concentrou-se na oferta do ensino não presencial, devido à pandemia do novo 
coronavírus. Avaliou-se não só as condições de oferta, infraestrutura desse ensino, mas também as condições sociais, 
afetivas e emocionais da comunidade acadêmica diante do estado de calamidade pública que a pandemia gerou. 
No SENAC há atuação forte das CPAs em todas as faculdades, com instrumentos consolidados de avaliação que  
proporcionam a
melhoria contínua e a tomada de decisões pela gestão. Na UFSC a  Comissão Própria de Avaliação tem por finalidade a 
implementação do processo interno de avaliação da Universidade, além da sistematização e a prestação das 
informações solicitadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). 

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

12.17 Promover a melhoria da qualidade dos cursos de 
licenciatura, por meio de instrumentos próprios de avaliação, 
em diálogo permanente com as redes públicas de ensino no 
que tange às suas demandas e necessidades, de modo a 
garantir aos licenciandos a apropriação de conhecimentos 
teórico metodológicos necessários, articulando formação geral 
e específica, no plano conceitual e didático, além da formação 
para as relações étnico-raciais, a diversidade e as 
necessidades das pessoas com deficiência.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
•        Identificar as potencialidades e as fragilidades da Instituição;
•        Socializar as informações para subsidiar a tomada de decisão nas áreas do ensino, pesquisa, extensão e gestão;
•        Propor ações visando à melhoria da qualidade de ensino, pesquisa, extensão e gestão;
•        Desenvolver um processo contínuo de autoavaliação na UFSC, com periodicidade determinada, contando com o 
envolvimento do corpo discente por diversos meios, inclusive a internet;
•        Estabelecer mecanismos para que os resultados dos processos avaliativos se convertam em ações concretas 
com base nas questões detectadas nas avaliações;
•        Utilizar as autoavaliações e as avaliações externas como base nos processos de aperfeiçoamento das políticas e 
diretrizes institucionais;
•        Instituir Núcleos de Apoio à Avaliação nos campi;
•        Criar mecanismos de retroalimentação e revisão constante do processo avaliativo;
•        Integrar os resultados da avaliação do EaD – UAB, respeitadas as suas especifidades;
•        Envolver no processo de avaliação as múltiplas unidades institucionais (Reitoria, Direção de Centros, 
Coordenadorias de Cursos, Departamentos de Ensino e Departamentos Acadêmicos) na operacionalização da 
avaliação, sobretudo, na sensibilização da comunidade acadêmica para a importância da avaliação; Aprimorar os 
mecanismos de coleta de dados e tratamento das informações institucionais.

UDESC - Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015. Esta Resolução, além de prever uma base conceitual comum 
para todas as Licenciaturas, sinaliza também os aspectos curriculares relativos à extensão, aos estágios curriculares 
supervisionados. Nas bases conceituais são contemplados aspectos que remetem à educação das relações étnico 
raciais, a educação inclusiva e a educação especial. Além de envolver o conhecimento acerca da organização da 
escola, do currículo, da avaliação, dentre outros temários importantes para os processos educativos. Além disso, a 
UDESC tem no âmbito das Licenciaturas forte política de ensino, pesquisa e extensão, com interface já consolidada 
com as redes públicas de ensino. Da mesma forma com a política de extensão, com vários programas e projetos que 
envolvem a formação continuada de professores na educação básica.

IFSC - O câmpus Florianópolis e Florianópolis Continente do IFSC não ofertam curso de licenciatura.  

 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC aprovou em 2017 a Resolução 002/2017 Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, que define as Diretrizes e Bases Conceituais Curriculares para a Formação 
Inicial em Nível Superior dos Cursos de Licenciatura da Universidade Estado de Santa Catarina - UDESC e para a 
Formação Continuada em consonância com a Resolução CNE/CP Nº 2, de 1º de julho de 2015. Esta Resolução, além de 
prever uma Base Conceitual Comum para todas as Licenciaturas, sinaliza também os aspectos curriculares relativos à 
extensão, aos estágios curriculares supervisionados. Nas Bases Conceituais são contemplados aspectos que 
remetem à Educação das Relações Étnico-Raciais, a Educação Inclusiva e a Educação Especial. Além de envolver o 
conhecimento acerca da organização da escola, do currículo, da avaliação, dentre outros temários importantes para os 
Processos Educativos. Além disso, a Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem no âmbito das 
Licenciaturas forte Política de Ensino, Pesquisa e Extensão, com interface já consolidada com as Redes Públicas de 
Ensino. Da mesma forma com a Política de Extensão, com vários Programas e Projetos que envolvem a formação 
continuada de professores na Educação Básica. Em 2017 o Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED fechou 
convênios com a Secretaria Municipal de Educação de Palhoça, para desenvolver Formação Continuada para os 
professores da Educação Infantil e para os Gestores das Unidades Escolares.
(UDESC)

UFSC - COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
PLANO DE AVALIAÇÃO DA UFSC
•Promover ações de sensibilização para a efetiva participação de toda a comunidade no processo de Auto- Avaliação;
•Identificar as potencialidades e as fragilidades da Instituição;
•Socializar as informações para subsidiar a tomada de decisão nas áreas do Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão;
•Propor ações visando à melhoria da qualidade de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão;
•Desenvolver um processo contínuo de Auto-avaliação na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com 
periodicidade determinada, contando com o envolvimento do corpo discente por diversos meios, inclusive a internet;
•Estabelecer mecanismos para que os resultados dos Processos Avaliativos se convertam em ações concretas com 
base nas questões detectadas nas avaliações;
•Utilizar as Auto-avaliações e as Avaliações Externas como base nos Processos de aperfeiçoamento das Políticas e 
Diretrizes Institucionais;
•Instituir Núcleos de Apoio à Avaliação nos campi;
•Criar mecanismos de retroalimentação e revisão constante do Processo Avaliativo;
•Integrar os resultados da avaliação do Ensino á Distância - EaD – Universidade Aberta do Brasil - UAB, respeitadas as 
suas especificidades;
•Envolver no Processo de Avaliação as Múltiplas Unidades Institucionais (Reitoria, Direção de Centros, 
Coordenadorias de Cursos, Departamentos de Ensino e Departamentos Acadêmicos) na operacionalização da 
avaliação, sobretudo, na sensibilização da comunidade acadêmica para a importância da avaliação;
•Aprimorar os mecanismos de coleta de dados e tratamento das informações institucionais.
(UFSC).

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.



2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC aprovou em 2017 a Resolução nº 002/2017 CONSEPE, 
que define as diretrizes e bases conceituais curriculares para a formação inicial em nível superior dos cursos de 
licenciatura da UDESC e para a formação continuada em consonância com a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 
2015. Esta Resolução, além de prever uma base
conceitual comum para todas as Licenciaturas, sinaliza também os aspectos curriculares relativos à extensão, aos 
estágios curriculares supervisionados. Nas bases conceituais são contemplados
aspectos que remetem à educação das relações étnico raciais, a educação inclusiva e a educação especial. Além de 
envolver o conhecimento acerca da organização da escola, do currículo, daavaliação, dentre outros temários 
importantes para os processos educativos. Além disso, a UDESC tem no âmbito das Licenciaturas forte política de 
ensino, pesquisa e extensão, com interface já consolidada com as redes públicas de ensino. Da mesma forma com a 
política de extensão, com vários programas e projetos que envolvem a formação continuada de professores na 
educação básica.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui Comissão Própria de Avaliação Plano de Avaliação da UFSC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL oferece Projetos Pedagógicos de Cursos – PP dos Cursos de 
Licenciatura – também de Matemática – tem essa preocupação, com UAs que abordam tanto conceitos específicos 
quanto de formação geral e didático-pedagógicos. Tem nos seus currículos UAs que tratam da formação para as 
relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SME - Ação de responsabilidade das instituições de educação superior. Não é competência da SME

 SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC tem no âmbito das Licenciaturas forte política de ensino, pesquisa e extensão, com interface já consolidada 
com as redes públicas de ensino do município de Florianópolis, tanto em âmbito municipal como estadual. Da mesma 
forma com a política de extensão, com vários programas e projetos que envolvem a formação continuada de 
professores na Educação Básica.
Em 2020, em virtude do cenário de pandemia, nossas ações nas Licenciaturas mantiveram-se na modalidade não 
presencial. Dentro das condições possíveis, as ações de extensão, de pesquisa, os estágios curriculares 
supervisionados, o PIBID e a Residência Pedagógica, desenvolveram remotamente, planejamento e diálogo com as 
unidades de ensino das redes públicas. Sem dúvida, foi um período em que tanto as Redes quanto a Universidade 
necessitaram reorganizar seus espaços e tempos, bem como as interações de caráter formativo, para que os projetos 
fossem implantados/continuados, ,envolvendo as temáticas das relações étnico-raciais, as diferenças e a diversidade, 
as deficiências, altas habilidades e superdotação, bem como os conhecimentos e conceitos/conteúdos elementares 
sinalizados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e Formação de Professores, bem como na 
BNCC.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UFSC - Comissão Própria de Avalição - CPA
ENADE.

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

12.18 Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura, 
garantindo que a docência seja a centralidade do planejamento 
curricular, superando a lógica disciplinar e criando tempos e 
espaços curriculares, envolvendo pesquisa e extensão e que 
articulem estudantes das diferentes licenciaturas,com foco na 
docência da educação básica.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - Comissão de elaboração de uma proposta de uma politica institucional de formação de professores, em 
atendimento à resolução: CNE 02/2015.

IFSC - O câmpus Florianópolis e Florianópolis Continente do IFSC não ofertam curso de licenciatura.  
 SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Conforme já mencionado em outras estratégias, a Resolução 002/2017 Conselho de Ensino Pesquisa e 
Extensão - CONSEPE definiu as Bases Conceituais para Constituição do Núcleo Comum das Licenciaturas, assim 
como definiu a Estrutura Curricular dos Cursos de Licenciatura, abrindo um leque de possibilidades para o desenho 
curricular, que pode ser tanto disciplinar como também por conceitos, projetos, eixos, temas integradores e módulos. 
Na mesma Resolução a docência e o cotidiano escolar da Educação Básica são a centralidade do Processo Educativo 
nas Licenciaturas. Os tempos espaços curriculares previstos para articulação entre estudantes de diferentes 
licenciaturas também se manifestam nesta Resolução no que toca também a Formação Continuada, da seguinte forma: 
a) A Institucionalização de Projetos e Programas de Formação Continuada cujos planos apresentem propostas 
integradas entre diferentes Cursos de Licenciatura; b) O desenvolvimento de Projetos de Extensão focados no 
Planejamento e Avaliação do cotidiano escolar da Educação Básica; c) A Assessoria Técnica para a elaboração de 
Projetos Pedagógicos e Propostas Curriculares das Redes Públicas de Ensino; d) A oferta de Programas em nível de 
Pós-Graduação destinados aos professores da Educação Básica, em articulação com os Sistemas de Ensino, 
respeitando as metas do Plano Nacional de Educação - PNE. Em 2017 o Centro de Educação a Distância da 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC –Centro de Educação a Distância da UDESC - CEAD realizou a 
reforma curricular dos cursos de licenciatura atendendo a essa Resolução. E o Centro de Ciências Humanas e da 
Educação -FAED iniciou os estudos e formações para a mesma
Reforma. 

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, conforme já mencionado em outras estratégias, a 
Resolução 002/2017 CONSEPE definiu as bases conceituais para constituição do Núcleo Comum das Licenciaturas, 
assim como definiu a estrutura curricular dos cursos de licenciatura, abrindo um leque de possibilidades para o 
desenho curricular, que pode ser tanto disciplinar como também por conceitos, projetos, eixos, temas integradores e 
módulos. Na mesma Resolução a docência e o cotidiano escolar da educação básica são a centralidade do processo 
educativo nas licenciaturas. Os tempos espaços curriculares previstos para articulação entre estudantes de diferentes 
licenciaturas também se manifestam nesta Resolução no que toca também a formação continuada, da seguinte forma: 
a) A institucionalização de projetos e programas de formação continuada cujos planos apresentem propostas 
integradas entre diferentes cursos de licenciatura; b) O desenvolvimento de projetos de extensão focados no 
planejamento e avaliação do cotidiano escolar da educação básica; c) A assessoria técnica para a elaboração de 
projetos pedagógicos e propostas curriculares das redes públicas de ensino; d) A oferta de programas em nível de 
pós-graduação destinados aos professores da Educação Básica, em articulação com os sistemas de ensino, 
respeitando as metas do PNE.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UFSC - A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC tem comissão de elaboração de uma proposta de política 
institucional de formação de professores, em atendimento à resolução CNE nº 02/2015.
Ação de responsabilidade das instituições de educação superior envolvendo o Conselho Nacional de Educação. 

 SIM Em desenvolv.



2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME/DEI - Parceria com as Universidades Públicas para realização de projetos de extensão
vinculados aos processos de formação continuada realizados na Ed. Infantil.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, conforme já mencionado em outras estratégias, a 
Resolução nº 002/2017 CONSEPE definiu as bases conceituais para constituição doNúcleo Comum das Licenciaturas, 
assim como definiu a estrutura curricular dos cursos de licenciatura, abrindo um leque de possibilidades para o 
desenho curricular, que pode ser tanto disciplinar como também por conceitos, projetos, eixos, temas integradores e 
módulos. Na mesma  Resolução a docência e o cotidiano escolar da educação básica são a centralidade do processo 
educativo nas licenciaturas. Os tempos espaços curriculares previstos para articulação entre estudantes de diferentes 
licenciaturas também se manifestam nesta Resolução no que toca também a formação continuada, da seguinte forma: 
a) A institucionalização de projetos e programas de formação continuada cujos planos apresentem propostas 
integradas entre diferentes cursos de licenciatura; b) O desenvolvimento de projetos de extensão focados no 
planejamento e avaliação do cotidiano escolar da educação básica; c) A assessoria técnica para a elaboração de 
projetos pedagógicos e propostas curriculares das redes públicas de ensino; d) A oferta de programas em nível de 
pós-graduação destinados aos professores da Educação Básica, em articulação com os sistemas de ensino, 
respeitando as metas do PNE. Entretanto, em virtude da rediscussão da Resolução nº 002/2015 e com a promulgação 
em 2019 da nova Resolução para Formação de Professores, qual seja, a Resolução CNE nº 002 de 20 de dezembro de 
2019, que vincula a formação à BNCC, a UDESC viu-se novamente tendo que reiniciar essa discussão institucional e 
deixar sobrestadas as reformas que estavam em andamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UFSC - A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC tem comissão de elaboração de uma proposta de política 
institucional de formação de professores, em atendimento à resolução CNE nº 02/2015. Ação de responsabilidade das 
instituições de educação superior envolvendo o Conselho Nacional de Educação.

 SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Em 2020 a UDESC participou em discussões junto ao Conselho Estadual de Educação, ao FORUMDIR, à 
ANPED, em defesa dos princípios, fundamentos e organização curricular dispostos em vários documentos de caráter 
mandatório que desde o início dos anos 2000 têm orientado a formação de professores no Brasil. Na esteira dessa 
discussão, esteve na pauta do debate a Resolução 02/2019 do CNE, que dispõe sobre a BNC Formação.  A partir da 
promulgação dessa Resolução, a Universidade iniciou novamente (porque até 2019 tínhamos a Resolução CNE 02/2015 
que tratava da formação inicial e continuada de forma articulada, inclusive, visando a superação da lógica disciplinar) 
a discussão em torno das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura, que, a partir do imperativo da Res CNE 
02/2019, precisam se adequar à BNCC da Educação Básica.                                                                                                                                                                                                                                                                    
A UFSC executa a estratégia  via Comitê Gestor do Fórum de Licenciaturas.

 SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
12.19 Valorizar as práticas de ensino, pesquisa e extensão e os 
estágios curriculares supervisionados,visando ao trabalho 
sistemático de articulação entre a formação universitária inicial 
e o contexto de educação básica.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - Termo de convênio de estágio que entre si celebram de um lado a Secretaria MUNICIPAL de Educação e a UFSC.

IFSC - O câmpus Florianópolis e Florianópolis Continente do IFSC não ofertam curso de licenciatura.   SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Também previsto na Resolução Nº 002/2017 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, a saber: 
“Art. 6º O estágio curricular supervisionado poderá ser desenvolvido por Projetos Integradores, de forma a contribuir 
com a especificidade de cada área de conhecimento, visando demandas pontuais das instituições escolares e não 
escolares. Parágrafo Único. Projetos Integradores são aqueles construídos a partir de temas comuns, correlatos a 
cada área do conhecimento, que demandem um trabalho integrado em torno da docência e do contexto da Educação 
Básica. Art. 7º A prática como componente curricular deverá estar explícita na ementa dos Componentes Curriculares 
(Disciplinas, Módulos, Projetos, Temas Integradores) por meio da seguinte expressão “Exercício da Docência no 
Cotidiano da Educação Básica”. Importante dizer que anualmente a Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC realiza o Fórum das Licenciaturas, onde tanto as questões dos estágios quanto demais Dimensões 
Curriculares e Pedagógicas que envolvem a formação de professores para Educação Básica são discutidos nesse 
espaço. (UDESC)

UFSC - Termo de convênio de Cooperação Técnica Nº 0993/2017, que entre si celebram O Estado de Santa Catarina por 
meio da Secretaria de Estado de Educação e da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, com sede no 
Município de Florianópolis e Polos de Apoio Presencial em cidades do Estado de Santa Catarina.Termo de Convênio 
de estágio que entre si celebram de um lado a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC.

 SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, também previsto na Resolução nº 002/2017 CONSEPE, a saber: 
“Art. 6º O estágio curricular supervisionado poderá ser desenvolvido por projetos integradores, de forma a contribuir 
com a especificidade de cada área de conhecimento, visando demandas pontuais das instituições escolares e não 
escolares. Parágrafo Único. Projetos integradores são aqueles construídos a partir de temas comuns, correlatos a 
cada área do conhecimento, que demandem um trabalho integrado em torno da docência e do contexto da educação 
básica. Art. 7º A prática como componente curricular deverá estar explícita na ementa dos componentes curriculares 
(disciplinas, módulos, projetos, temas integradores) por meio da seguinte expressão “exercício da docência no 
cotidiano da educação básica”. Importante dizer que anualmente a UDESC realiza o Fórum das Licenciaturas, onde 
tanto as questões dos estágios quanto demais dimensões curriculares e pedagógicas que envolvem a formação de 
professores para Educação Básica são discutidas nesse espaço.
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui termo de convênio de cooperação técnica nº 0993/2017 entre 
a Secretaria de Estado de Educação e Polos de Apoio Presencial em cidades do Estado.
Ação de responsabilidade das instituições de educação superior. 
Não é competência da SME, apesar de estabelecer parceria com as universidades públicas para a realização de 
estágios e projetos de extensão vinculadas aos processos de formação continuada realizados na Ed. Infantil.

 SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, também previsto na Resolução nº 002/2017
CONSEPE, a saber: “Art. 6º O estágio curricular supervisionado poderá ser desenvolvido por
projetos integradores, de forma a contribuir com a especificidade de cada área de conhecimento,
visando demandas pontuais das instituições escolares e não escolares. Parágrafo Único. Projetos
integradores são aqueles construídos a partir de temas comuns, correlatos a cada área do
conhecimento, que demandem um trabalho integrado em torno da docência e do contexto da
educação básica. Art. 7º A prática como componente curricular deverá estar explícita na ementa dos
componentes curriculares (disciplinas, módulos, projetos, temas integradores) por meio da seguinte
expressão “exercício da docência no cotidiano da educação básica”. Importante dizer que anualmente
a UDESC realiza o Fórum das Licenciaturas, onde tanto as questões dos estágios quanto demais
dimensões curriculares e pedagógicas que envolvem a formação de professores para Educação
Básica são discutidas nesse espaço. Como mencionamos anteriormente, em 2019, em virtude das
rediscussões no âmbito do CNE em torno da formação de professores vinculada á BNCC, nossa
Resolução interna voltou a ser rediscutida, e em se tratando do estágio como um componente
curricular estruturante das Licenciaturas, o mesmo também foi passível de novas reflexões e estudos.
Anualmente é realizado o Fórum de Estágios das Licenciaturas na UDESC e em 2019 essa pauta da
nova resolução, bem como a BNCC foram eixos centrais dos debates.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui termo de convênio de cooperação técnica nº 0993/2017 entre 
a Secretaria de Estado de Educação e Polos de Apoio Presencial em cidades do Estado.

Não é competência da SME, apesar de estabelecer parceria com as universidades públicas para a realização de 
estágios e projetos de extensão vinculados aos processos de formação continuada realizados na Ed. Infantil.

 SIM Em desenvolv.



2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na UDESC no ano de 2020, em virtude da pandemia do novo coronavírus, nossos estágios realizaram-se na 
modalidade não presencial. Da mesma forma, nossos programas de extensão e nossas ações de pesquisa. Vários 
projetos de pesquisa necessitaram ser prorrogados, diante da impossibilidade de gerar dados in loco. Mesmo assim, 
nosso compromisso e nosso diálogo com o contexto escolar da Educação Básica permaneceu, na medida em que 
foram criados vários canais de interlocução, de planejamento, de elaboração de estratégias e de ações colaborativas, 
como produção de material didático, construção e ampliação de ações comunicativas com estudantes, docentes e 
familiares, e LIVES, explorando temáticas vinculadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio, à 
Educação de Jovens e Adultos, à Educação Especial, dentre outros.                                                                                                                                                                                                                                                       
A UFSC executa a estratégia com os Termos de cooperação junto às secretarias municipais e estadual de educação.

Em desenvolv.

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para o Indicador 12A
Meta 12

Elevar a taxa de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida de 33% (trinta e três por cento) da população 
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matrículas, nas IES públicas e comunitárias.

Indicador 12A Nacional Taxa bruta de matrícula na graduação

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 12A =
(Total da população que frequenta cursos de graduação / Total da população de 18 a 24 anos de idade) x 100 = % de matrículas na graduação

Fórmula de cálculo para 
buscar as idades entre 18 e 24 

anos 
Indicador 12A =
((Total da população com idades entre 15 e 29 anos / 15) x 100)*6 = população com idades entre 18 e 24 anos

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições

Total de matrículas na graduação Censo Escolar da Educação 
Superior INEP

TP_ETAPA_ENSINO

Total da população residente em Santa 
Catarina, com 18 a 24 anos de idade uma vez 
que essa seria a faixa etária adequadada para 

frequentar o curso superior

Data SUS Tabnet Ministério da Saúde 

Níveis de desagregação Estado e Capital

Periodicidade de atualização Anual

Comentários

a)Os dados da Sinopse Estatística do Ensino Superior somente apresentam dados do Estado com desagregação máxima de "Capital e Interior"

b)Os dados da Capital não consideram apenas os habitantes da capital, uma vez que, registram-se estudantes residentes em todo o país e que 
estão matriculados no Ensino Superior em instituições de ensino situadas no território de Florianópolis.

c)A TBM representa a razão (expressa como percentual) entre o quantitativo de pessoas de qualquer idade que frequenta cursos de graduação 
e o total geral de pessoas entre 18 e 24 anos de idade, faixa etária de referência para frequentar esse nível de ensino. 

d)O indicador refere-se exclusivamente às matrículas dos cursos de graduação em relação à população de referência, deixando de fora do 
cálculo as matrículas na pós-graduação stricto sensu.

Ficha Metodológica para o Indicador 12B

Meta 12
Elevar a taxa de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida de 33% (trinta e três por cento) da população 
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matrículas, nas IES públicas e comunitárias.

Indicador 12B Nacional Taxa líquida de escolarização na educação superior

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 12B =
(Total da população que frequenta cursos de graduação / Total das matrículas de pessoas com idades entre 18 a 24 anos de idade ou, as que 
já concluíram) x 100 = % de taxa líquida de escolarização na educação superior

Fórmula de cálculo para 
buscar as idades entre 18 e 24 

anos 
Indicador 12B =
População com idades entre 18 e 24 anos frequentando ou que já concluíram cursos de graduação, segundo a PNAD

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições

Total de matrículas na graduação Censo Escolar da Educação 
Superior INEP

TP_ETAPA_ENSINO

Total de matrículas na Educação Superior de 
pessoas com 18 a 24 anos de idade ou, a que 

já concluíram
PNAD Contínua IBGE

Níveis de desagregação Estado e Capital

Periodicidade de atualização Anual



Comentários

a) Os dados da Sinopse Estatística do Ensino Superior somente apresentam dados do Estado com desagregação máxima de "Capital e Interior"

b) Os dados da Capital não consideram apenas os habitantes da capital, uma vez que, registram-se estudantes residentes em todo o país e que 
estão matriculados no Ensino Superior em instituições de ensino situadas no território de Florianópolis.

c) A TLE representa a proporção da população de 18 a 24 anos de idade que teve acesso aos cursos de graduação (frequenta ou já concluiu) 
em relação ao total da população de 18 a 24 anos. O PNE menciona como um dos objetivos da Meta 12 a elevação da “taxa líquida de 
matrículas” para 33% da população de 18 a 24 anos. A taxa líquida de matrículas é um indicador que busca medir acesso aos cursos de 
graduação por aqueles que se encontram na idade prevista para cursá-los. No entanto, caso fosse considerado apenas o percentual de jovens 
de 18 a 24 anos que frequentam os cursos de graduação, deixar-se-ia de lado todos os indivíduos dessa faixa etária
que já concluíram esse nível de ensino e que, portanto, já tiveram acesso a ele. Essa escolha penalizaria o indicador por um fato virtuoso: a 
conclusão da graduação na idade prevista. Uma forma de corrigir essa distorção, medindo de forma mais precisa o acesso dos jovens à 
graduação, é a adoção do indicador “taxa líquida de escolarização”, que considera o percentual de todos aqueles que frequentam ou que já 
concluíram a graduação em relação a uma determinada idade de referência.

d) O indicador refere-se exclusivamente às matrículas dos cursos de graduação em relação à população de referência, deixando de fora do 
cálculo as matrículas na pós-graduação stricto sensu.

Ficha Metodológica para o Indicador 12C

Meta 12
Elevar a taxa de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida de 33% (trinta e três por cento) da população 
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matrículas, nas IES públicas e comunitárias.

Indicador 12C Nacional Participação do segmento público na expansão de matrículas de graduação

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 12C =
(Variação das matrículas em cursos de graduação de IES públicas no período X  Variação total das matrículas em cursos de graduação no 
período) x 100 = % participação do segmento público na expansão de matrículas de graduação

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições

Total de matrículas na graduação

Censo Escolar da Educação 
Superior INEP

TP_ETAPA_ENSINO

Total de matrículas na Educação Superior de 
instituições públicas e privadas

Níveis de desagregação Estado e Capital

Periodicidade de atualização Anual

Comentários

a) Os dados da Sinopse Estatística do Ensino Superior somente apresentam dados do Estado com desagregação máxima de "Capital e Interior"

b) Os dados da Capital não consideram apenas os habitantes da capital, uma vez que, registram-se estudantes residentes em todo o país e que 
estão matriculados no Ensino Superior em instituições de ensino situadas no território de Florianópolis.

c) O indicador representa a participação percentual das IES públicas na expansão total das matrículas em cursos de graduação num dado 
período.



DADOS DA POPULAÇÃO DE 18 A 24 ANOS

Populações listadas 
no Data SUS

Total das idades de 18 a 24 anos (DATA SUS)
Estado de Santa Catarina

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
População de 18 a 24 anos 686.021 683.360 678.765 672.205 664.309 656.623 649.315
População de 15 a 19 anos 546.154 538.528 526.858 510.459 493.259 479.379 470.637
População de 20 a 29 anos 1.168.899 1.169.872 1.170.054 1.170.054 1.167.513 1.162.178 1.152.650

Populações listadas 
no Data SUS

Total das idades de 18 a 24 anos (DATA SUS)
Florianópolis

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
População de 18 a 24 anos 45.832 45.093 44.600 43.968 43.268 42.564 41.888
População de 15 a 19 anos 33.403 33.129 32.930 32.427 31.848 31.511 31.496
População de 20 a 29 anos 81.176 79.604 78.569 77.494 76.323 74.899 73.224

Fonte http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?popsvs/cnv/popbr.def

ÁREA DA 
PESQUISA

INDICADOR 12A
Taxa bruta de matrícula na graduação

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
População de 
18 a 24 anos

Matrículas na 
graduação em 

SC

% para o 
Indicador

População de 
18 a 24 anos

Matrículas na 
graduação em 

SC

% para o 
Indicador

População de 
18 a 24 anos

Matrículas na 
graduação em 

SC

% para o 
Indicador

População de 
18 a 24 anos

Matrículas na 
graduação em 

SC

% para o 
Indicador

População de 
18 a 24 anos

Matrículas na 
graduação em 

SC

% para o 
Indicador

População de 
18 a 24 anos

Matrículas na 
graduação em 

SC

% para o 
Indicador

População de 
18 a 24 anos

Matrículas na 
graduação em 

SC

% para o 
Indicador

ESTADO DE 
SANTA CATARINA 686.021 229.322 33,4% 683.360 235.332 34,4% 678.765 232.948 34,3% 672.205 232.876 34,6% 664.309 222.982 33,6% 656.623 222.849 33,9% 649.315

FLORIANÓPOLIS 45.832 37.102 81,0% 45.093 37.128 82,3% 44.600 37.953 85,1% 43.968 37.797 86,0% 43.268 36.888 85,3% 42.564 36.737 86,3% 41.888

ÁREA DA 
PESQUISA

INDICADOR 12B
Taxa líquida de escolarização na educação superior

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Matrículas na 
graduação em 

SC

Matrículas na 
graduação 

Pessoas de 18 
a 24 anos

% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação em 

SC

Matrículas na 
graduação 

Pessoas de 18 
a 24 anos

% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação em 

SC

Matrículas na 
graduação 

Pessoas de 18 
a 24 anos

% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação em 

SC

Matrículas na 
graduação 

Pessoas de 18 
a 24 anos

% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação 

em SC

Matrículas na 
graduação 

Pessoas de 18 
a 24 anos

% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação em 

SC

Matrículas na 
graduação 

Pessoas de 18 
a 24 anos

% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação em 

SC

Matrículas na 
graduação 

Pessoas de 18 
a 24 anos

% para o 
Indicador

ESTADO DE 
SANTA CATARINA 229.322 235.332 232.948 232.876 222.982 222.849
FLORIANÓPOLIS 37.102 37.128 37.953 37.797 36.888 36.737

ÁREA DA 
PESQUISA

INDICADOR 12C
Participação do segmento público na expansão de matrículas de graduação

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Matrículas na 
graduação IES 

Pública

Matrículas na 
graduação IES 

Privada
% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação IES 

Pública

Matrículas na 
graduação IES 

Privada
% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação IES 

Pública

Matrículas na 
graduação IES 

Privada
% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação IES 

Pública

Matrículas na 
graduação IES 

Privada
% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação 
IES Pública

Matrículas na 
graduação IES 

Privada
% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação 
IES Pública

Matrículas na 
graduação IES 

Privada
% para o 
Indicador

Matrículas na 
graduação IES 

Pública

Matrículas na 
graduação IES 

Privada
% para o 
Indicador

ESTADO DE 
SANTA CATARINA 110.913 118.409 48,4% 74.620 160.712 31,7% 75.968 156.980 32,6% 63.407 169.469 27,2% 62.535 160.447 28,0% 63.115 159.734 28,3%
FLORIANÓPOLIS

28.205 8.897 76,0% 28.607 8.521 77,0% 29.493 8.460 77,7% 29.431 8.366 77,9% 29.113 7.775 78,9% 29.401 7.336 80,0%

Fontes
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5919 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/17270-pnad-continua.html?edicao=28203&t=sobre
INEP - Sinopse Estatística do Ensino Superior  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?popsvs/cnv/popbr.def
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5919
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/17270-pnad-continua.html?edicao=28203&t=sobre


MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META SOBRE A QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Prazo da Meta                  
Indicador 13A 2025 Prazo da Meta                  

Indicador 13B 2025

Meta 13
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 
conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo no total, no mínimo 35% (trinta e cinco por 
cento) doutores.

Importância da Meta

As metas que referem ao Ensino Superior no PNE e nos Planos Subnacionais, apontam para a tarefa de expandir o acesso ao 
ensino superior pela população brasileira, para o aumento dos anos de estudos da população e para o estímulo à produção de 
conhecimento.
Ainda que sejam numéricas, as metas demandam uma reflexão acerca do modelo de ensino superior que se promove e que se 
poderá promover. As mudanças na dinâmica social, no mundo do trabalho e nos paradigmas de produção de conhecimento, entre 
outras trazidas pelo século XXI, impactam todos os níveis educacionais e as universidades não devem ficar alheias a isso.

INDICADORES DA META
INDICADOR 13A Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior Prazo Alcançou 

indicador? Sim
ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 75%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de acordo 
com a linha base 2018 PNE 69,5% 71,6% 73,8% 76,8% 79,0% 81,4%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com 
os relatórios de monitoramento validados pelo Fórum 
Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

INDICADOR 13B Percentual de docentes com doutorado na educação superior Prazo Alcançou 
indicador? Sim

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 35%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) de acordo 
com a linha base 2018 PNE 27,9% 29,1% 31,6% 34,2% 37,0% 41,5%
Meta executada no período (dado oficial - de acordo com 
os relatórios de monitoramento validados pelo Fórum 
Municipal de Educação de Florianópolis)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

Meta 13
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo no total, no mínimo 
35% (trinta e cinco por cento) doutores.                                                                                                

ESTRATÉGIA

13.1 Formar em nível de pós-graduação 50% (cinquenta por 
cento) dos professores e professoras que tuam na educação 
básica, durante a vigência deste PME, garantindo a todos 
formação continuadaem sua área de atuação, considerando a 
contextualização, necessidades de demandas do sistema de 
ensino.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Incentivo aos profissionais da RME (rede municipal de educação) a participar de processos seletivos de 
Programas de Pós-Graduação com base no Decreto 12.674/2014.

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

O SENAC possui cursos de pós-graduação em seu portfólio voltados para formação de professores.
      SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

SENAC - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC possui cursos de Pós-Graduação em seu portfólio 
voltados para formação de professores.       SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC oferta os programas e cursos, mas cabe aos sistemas municipais e estadual criar incentivos para que os 
professores procurem os mesmos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC incentiva aos profissionais da RME (rede municipal de educação) a 
participar de processos seletivos de Programas de Pós-Graduação com base no Decreto 12.674/2014
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC possui cursos de pós-graduação em seu portfólio voltados 
para formação de professores.

      SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC oferta os programas e cursos, mas cabe aos sistemas municipais e estadual criar incentivos para que os 
professores procurem os mesmos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC incentiva aos profissionais da RME (rede municipal de educação) a 
participar de processos seletivos de Programas de Pós-Graduação com
base no Decreto 12.674/2014.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SENAC -Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC possui cursos de pós-graduação em seu
portfólio voltados para formação de professores.

      SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Não se aplica à Universidade. A Universidade oferta os Programas e Cursos. Mas cabe aos sistemas 
municipal e estadual criar incentivos para que os professores procurem os mesmos.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
O Senac possui cursos de pósgraduação em seu portfólio voltados para formação de professores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Na UFSC a  política de pós-graduação implementada pela PROPG/UFSC tem contemplado alguns incentivos para que 
os PPGs possam alcançar patamares de qualidade cada vez mais elevados, o que se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
estende aos novos campi da UFSC, dando-se prioridade para a consolidação dos novos cursos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      SIM Em desenvolv.

Obs.:



ESTRATÉGIA
13.2 Criar parcerias entre IES e poder público a partir das 
pesquisas desenvolvidas, visando àsensibilização e 
mobilização dos/as profissionais da educação básica para 
continuidade de seus estudos.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

A RME (rede municipal de educação) é parceira dos IES acolhendo as pesquisas em nível de graduação e pós-
graduação.

Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

O SENAC estabelece parcerias com órgãos governamentais, a fim de oportunizar a participação de docentes da 
educação básica em cursos do portfólio voltados para a formação de professores.

      SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC estabelece parcerias com Órgãos Governamentais, a fim de 
oportunizar a participação de docentes da Educação Básica em cursos do portfólio voltados para a formação de 
professores.

A Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem convênio com as Rede estadual e Municipal de Ensino, para 
realização de Projetos de Pesquisa que envolvem os diferentes segmentos e modalidades da Educação Básica.

      SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem convênio com as redes estadual e municipal de ensino para 
realização de projetos de pesquisa que envolvem os diferentes segmentos e modalidades da Educação Básica.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC tem parceria com a RME (rede municipal de educação) que acolhe as 
pesquisas em nível de graduação e pós-graduação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC estabelece parcerias com órgãos governamentais a fim de 
oportunizar a participação de docentes da educação básica em cursos voltados para a formação de professores.

      SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem convênio com as redes estadual e
municipal de ensino para realização de projetos de pesquisa que envolvem os diferentes segmentos e
modalidades da Educação Básica. Tanto com Programas de Mestrado e Doutorado acadêmico, como
também com Programas de Mestrado Profissional, em várias áreas do conhecimento.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC tem parceria com a RME (rede municipal de
educação) que acolhe as pesquisas em nível de graduação e pós-graduação.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC estabelece parcerias com órgãos
governamentais a fim de oportunizar a participação de docentes da educação básica em cursos do
portfólio voltados para a formação de professores.

      SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC realiza nas redes públicas de ensino pesquisas que envolvem as diferentes etapas e modalidades da 
Educação Básica, em Programas de Mestrado e Doutorado acadêmico, como também Mestrado Profissional, em várias 
áreas do conhecimento.                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 O Senac estabelece parcerias com órgãos governamentais, a fim de oportunizar a participação de docentes da 
educação básica em cursos do portfólio voltados para a formação de professores.                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 A UFSC executa a estratégia através do ensino junto aos estágios e programa de iniciação à docência. Ações 
extensivas e de programas de pós-graduação.

      SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
13.3 Ampliar o investimento em pesquisa com foco em 
desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como incrementar 
a formação de recursos humanos para inovação tecnológica.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - SECRETARIA INOVAÇÃO - SINOVA
Missão - Promover a inovação e o empreendedorismo, por meio de parcerias e interações com diferentes atores, 
criando condições para que o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, produzido na Universidade, possa ser 
revertido em prol da sociedade. 

Os cursos da UDESC que têm como especificidade a inovação tecnológica situam-se em campi fora da esfera do 
município de Florianópolis.

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

Senac - Há projetos de pesquisa em constante desenvolvimento na área de inovação, bem como curso de MBA em 
Inovação para formação de recursos humanos para inovação tecnológica.

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

No SENAC há Projetos de Pesquisa em constante desenvolvimento na área de inovação, bem como curso de Master 
Off Business Administration - MBA em Inovação para formação de recursos humanos para Inovação Tecnológica. 
Atuamos com Eventos e Projetos específicos na qualificação deste setor.

UDESC - Os cursos da Universidade do Estado de Santa Catarina, que têm como especificidade a Inovação 
Tecnológica situam-se em campi fora da esfera do Município de Florianópolis.

UFSC - SECRETARIA INOVAÇÃO - SINOVA
Missão - Promover a inovação e o empreendedorismo, por meio de parcerias e interações com diferentes atores, 
criando condições para que o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, produzido na Universidade, possa ser 
revertido em prol da sociedade.

SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - A Universidade do Estado de Santa Catarina, oferta cursos que têm como especificidade a inovação 
tecnológica, mas situam-se em campi fora da esfera do município de Florianópolis.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UFSC - A Universidade Federal de Santa Catarina, através da Secretaria Inovação – SINOVA tem por missão: Promover 
a inovação e o empreendedorismo, por meio de parcerias e interações com diferentes atores, criando condições para 
que o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, produzido na Universidade, possa ser revertido em prol da 
sociedade.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SENAC - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, tem projetos de pesquisa em constante desenvolvimento na 
área da inovação, bem como curso de MBA em inovação para formação de recursos humanos para inovação 
tecnológica.

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC oferta cursos que têm como especificidade a
inovação tecnológica, mas situam-se em campi fora da esfera do município de Florianópolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, através da Secretaria Inovação – SINOVA tem
por missão: Promover a inovação e o empreendedorismo, por meio de parcerias e interações com
diferentes atores, criando condições para que o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico,
produzido na Universidade, possa ser revertido em prol da sociedade.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC tem projetos de pesquisa em constante
desenvolvimento na área da inovação, bem como curso de MBA em inovação para formação de
recursos humanos para inovação tecnológica.

SIM Em desenvolv.



2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Os cursos da UDESC que têm como especificidade a inovação tecnológica situam-se fora do município de 
Florianópolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
No SENAC há projetos de pesquisa em constante desenvolvimento na área de inovação, bem como curso de MBA em 
Inovação para formação de recursos humanos para inovação tecnológica.                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Na UFSC o lançamento do Edital nº 01/PROPESQ/2020, de apoio a novos pesquisadores da UFSC, no valor global de 
R$ 1,2 milhão, sendo R$ 600 mil oriundos do orçamento da PROPESQ e R$ 600 mil oriundos do orçamento da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). O 30º Seminário de Iniciação 
Científica e Tecnológica (SIC) da UFSC 2020 contou com a apresentação dos resultados dos trabalhos desenvolvidos 
pelos bolsistas e voluntários de graduação de iniciação científica (IC) e de iniciação tecnológica e inovação (ITI) no 
ciclo 2019/2020 por meio de 846 vídeos produzidos pelos inscritos e disponibilizados no Repositório Institucional 
(https://repositorio.ufsc.br/ handle/123456789/212691).

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

13.4 Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à 
mobilidade docente e discente em cursos de graduação e pós-
graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista 
a qualidade e ampliação de repertório cultural no ensino 
superior.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - SINTER
PROGRAMAS INTERNACIONAIS
Ciência sem Fronteiras
Idiomas sem Fronteiras
Erasmus Mundus »
Be Mundus
Fellow Mundus
Elarch
Erasmus +
Programas da AUGM »
Programas do GCUB »
PEC-G »
Pró-Haiti
USAC
Universiteit Leiden »
PLI
ELAP
UFSC-UHK
U.S. Leaders
Jóvenes Líderes Iberoamericanos
Santander Ibero-americano.(http://sinter.ufsc.br/programa-ciencia-sem-fronteiras/)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
A UDESC tem convênios de mobilidade acadêmica com diversas universidades nacionais e estrangeiras. Os 
intercâmbios são coordenados pela Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional (SCII), que visa criar e 
gerenciar acordos de cooperação que beneficiem docentes, discentes e técnicos administrativos. Destacam-se os 
seguintes Programas: Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC (Edital PROME); Rede de Universidades Íbero-
Americanas de Intercâmbio de Estudantes (PIMA); Programa de Estudantes- Convênio de Graduação (PEC-G).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

O SENAC possui parceria com três instituições internacionais (Alemanha e EUA).

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC possui parceria com três instituições internacionais 
(Alemanha e EUA) e convênios com áreas aderentes ao nosso portfólio ofertado.

A Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem convênios de mobilidade acadêmica com diversas 
universidades nacionais e estrangeiras. Os intercâmbios são coordenados pela Secretaria de Cooperação 
Interinstitucional e Internacional - SCII, que visa criar e gerenciar acordos de cooperação que beneficiem docentes, 
discentes e técnicos administrativos. Destacam-se os seguintes Programas: Programa de Mobilidade Estudantil da 
UDESC (Edital PROME); Rede de Universidades Íbero-Americanas de Intercâmbio de Estudantes (PIMA); Programa de 
Estudantes- Convênio de Graduação (PEC-G).
(UDESC)

Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC possui parceria com três instituições internacionais 
(Alemanha e EUA).
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem convênios de mobilidade acadêmica com diversas 
universidades nacionais e estrangeiras. Os intercâmbios são coordenados pela Secretaria de Cooperação 
Interinstitucional e Internacional (SCII), que visa criar e gerenciar acordos de cooperação que beneficiem docentes, 
discentes e técnicos administrativos. Destacam-se os seguintes Programas: Programa de Mobilidade Estudantil da 
UDESC (Edital PROME); Rede de Universidades Íbero-Americanas de Intercâmbio de Estudantes (PIMA); Programa de 
Estudantes- Convênio de Graduação (PEC-G).De responsabilidade dos mantenedores das instituições de ensino 
superior.

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem convênios de mobilidade acadêmica com
diversas universidades nacionais e estrangeiras. Os intercâmbios são coordenados pela Secretaria de
Cooperação Interinstitucional e Internacional (SCII), que visa criar e gerenciar acordos de
cooperação que beneficiem docentes, discentes e técnicos administrativos. Destacam-se os seguintes
Programas: Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC (Edital PROME); Rede de Universidades
Íbero-Americanas de Intercâmbio de Estudantes (PIMA); Programa de Estudantes- Convênio de
Graduação (PEC-G).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC possui parceria com três instituições
internacionais (Alemanha e EUA).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
De responsabilidade dos mantenedores das instituições de ensino superior.

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A UDESC tem convênios de mobilidade acadêmica com diversas universidades nacionais e estrangeiras. Os 
intercâmbios são coordenados pela Secretaria de Cooperação Interinstitucional e Internacional (SCII), que visa criar e 
gerenciar acordos de cooperação que beneficiem docentes, discentes e técnicos administrativos. Destacam-se os 
seguintes Programas: Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC (Edital PROME); Rede de Universidades Íbero-
Americanas de Intercâmbio de Estudantes (PIMA); Programa de Estudantes- Convênio de Graduação (PEC-G). No ano 
de 2020, devido à pandemia da COVID19, os programas de intercâmbios foram suspensos em razão das restrições 
sanitárias.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
O Senac possui parceria com três instituições internacionais(Alemanha e EUA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Na UFSC o Projeto Institucional de Internacionalização da Pós-Graduação (PII -PG), aprovado no Programa 
Institucional de Internacionalização da CAPES (PRINT) em 2018, engloba 40 dos 43 programas de pós-graduação da 
UFSC que possuem nota igual ou superior a 5 no Sistema Nacional de Pós-Graduação. O PII-PG 2018-2022 é composto 
por 27 subprojetos, os quais preveem a interdisciplinaridade, o aprofundamento ou a construção de parcerias com 290 
instituições estrangeiras distribuídas em 36 países. Os subprojetos estão alocados em cinco temáticas principais e 
têm o objetivo de ampliar a internacionalização das atividades da pós-graduação e, consequentemente, da UFSC. 
Durante o ano de 2020, apesar da pandemia de COVID-19 que resultou em muitas limitações para a realização da 
mobilidade acadêmica prevista, a CAPES decidiu manter as ações do projeto. Entretanto, a execução de missões de 
trabalho, previamente planejadas para ocorrerem durante o ano de 2020, foram remanejadas para serem realizadas nos 
próximos anos, durante a vigência do projeto, que foi estendido até 2023.

SIM Em desenvolv.



Obs.:

ESTRATÉGIA
13.5 Implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-
raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações 
do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a 
programas de mestrado e doutorado.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - Considerando a oferta dos cursos de Licenciatura do Campo e Licenciatura Indígena e formação continuada 
dos cursos Escola da Terra e Ação saberes Indígenas, busca-se favorecer o acesso das populações do campo e das 
comunidades indígenas aos programas de mestrado e doutorado. Recentemente realizou-se na UFSC a oferta do curso 
de Lato Sensu: “Educação e Realidade Brasileira”, contandoparticipação de cursistas oriundos dessas licenciaturas e 
integrantes de movimentos sociais catarinenses. 

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Ações desenvolvidas pelo NEAB e pelo AYA. Projetos de pesquisa e extensão, com foco na formação de 
professores. Resolução Nº 002/2017 CONSEPE que cria bases conceituais para o currículo das Licenciaturas, com 
foco também na educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, e 
Educação Escolar Quilombola.

UFSC - Considerando a oferta dos cursos de Licenciatura do Campo e Licenciatura Indígena e formação continuada 
dos cursos Escola da Terra e Ação saberes Indígenas, busca-se favorecer o acesso das populações do campo e das 
comunidades indígenas aos programas de mestrado e doutorado. Recentemente realizou-se na UFSC a oferta do curso 
de Lato Sensu: “Educação e Realidade Brasileira”, contando participação de cursistas oriundos dessas licenciaturas e 
integrantes de movimentos sociais catarinenses.

SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC Desenvolve ações pelo NEAB e pelo AYA. Projetos de pesquisa 
e extensão, com foco na formação de professores. Resolução nº 002/2017 CONSEPE que cria bases conceituais para o 
currículo das Licenciaturas, com foco também na educação para as relações étnico raciais, Educação do Campo, 
Educação Escolar Indígena, e Educação Escolar Quilombola.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, considerando a oferta dos cursos de Licenciatura do Campo e 
Licenciatura Indígena e formação continuada dos cursos Escola da Terra e Ação saberes Indígenas, busca favorecer o 
acesso das populações do campo e das comunidades indígenas aos programas de mestrado e doutorado. 
Recentemente realizou-se na UFSC a oferta do curso de Lato Sensu: “Educação e Realidade Brasileira” contando com 
a participação de cursistas oriundos dessas licenciaturas e integrantes de movimentos sociais catarinenses - 
monitoria Indígena. Estratégia de responsabilidade dos mantenedores das instituições de ensino superior.

Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC Desenvolve ações pelo NEAB e pelo AYA. Projetos de pesquisa 
e extensão, com foco na formação de professores. Ações desenvolvidas pelo NEAB e pelo AYA. Projetos de pesquisa 
e extensão, com foco na formação de professores. Conforme citado anteriormente, em 2019 foi criado um curso de 
Pedagogia para população indígena, em parceria com a FURB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, considerando a oferta dos cursos de Licenciatura do Campo e 
Licenciatura Indígena e formação continuada dos cursos Escola da Terra e Ação saberes Indígenas, busca favorecer o 
acesso das populações do campo e das comunidades indígenas aos programas de mestrado e doutorado. 
Recentemente realizou-se na UFSC a oferta do curso de Lato
Sensu: “Educação e Realidade Brasileira” contando com a participação de cursistas oriundos dessas licenciaturas e 
integrantes de movimentos sociais catarinenses - monitoria Indígena. Estratégia de responsabilidade dos 
mantenedores das instituições de ensino superior.

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na UDESC as ações desenvolvidas pelo NEAB, pelo AYA e pela CAAD. Projetos de pesquisa e extensão, com foco na 
formação de professores. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Na UFSC a  SAAD, desde sua criação, vem promovendo a oferta à comunidade de eventos voltados para os diferentes 
temas que permeiam as ações a ela pertinentes. Depois de adaptados para a forma on-line foram oportunizados em 
2020: • Grupo de compartilhamento de mulheres: 20 mulheres participantes; • Grupo refletindo masculinidades: 15 a 20 
pessoas diferentes; • Live “Não Binariedade: linguagens, tecnologias de gênero e (in)visibilidade nos movimentos 
LGBTQIA+”; • Oficina de retificação de registro civil para pessoas trans; • Curso sobre gênero e feminismo, com quatro 
encontros e 80 participantes; • Mesa-redonda “O que é ser mulher em 2020?”, com 40 participantes; • Curso de 
capacitação para servidores sobre “Gênero e sexualidade”; • Encontros do Grupo de Apoio à Amamentação – 
atendimento coletivo; • Curso de acessibilidade educacional; • Curso de capacitação acessibilidade; • Capacitação 
para as comissões de validação de renda; • Participação de membros da equipe como ministrantes de capacitação 
CCP/DDP/UFSC com a temática “indígenas e quilombolas”;
• Aprovação da política de ações afirmativas para negros, indígenas, pessoas com deficiência e outras categorias de 
vulnerabilidade social nos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado e 
doutorado), a qual foi elaborada com as contribuições da SAAD e da PROPG.

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
13.6 Manter e expandir programa de acervo digital de 
referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação, 
assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC- ACESSIBILIDADE INFORMACIONAL – BU
•        Orientação aos usuários no uso adequado das fontes de informação e recursos tecnológicos;
•        Adaptação de material para formato digital e braile.
•        Empréstimo de equipamentos de tecnologia assistiva – Lupa, lupa eletrônica, audiolivro e dvd em libras, 
notebook, teclado adaptado, mouse adaptado, aparelho mp3, gravador, sistema FM, linha braile, máquina braile, 
material cartográfico.
•        Disponibiliza computador e scanner com software acessível.
•        Dispõe de acervo braile, digital e audiolivro.
•         Audiodescrição e serviço ledor.
•        Assessoramento em acessibilidade informacional para a comunidade acadêmica.
•        Transcrição de pequenos textos em Braille.

(http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/administrativo/estrutura-organizacional/dau/aai-acessibilidade).

UDESC - A Biblioteca Central da UDESC possui acervo em braile.

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

O SENAC proporciona acessibilidade aos alunos com equipamentos especializados como scanner de voz e biblioteca 
digital para acesso de toda a comunidade acadêmica

SIM Em desenvolv.



2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

O SENAC proporciona acessibilidade aos alunos com equipamentos especializados como scanner de voz e biblioteca 
digital para acesso de toda a comunidade acadêmica.

A Biblioteca Central da UDESC possui acervo em braile.

UFSC- ACESSIBILIDADE INFORMACIONAL – BU
•Orientação aos usuários no uso adequado das fontes de informação e recursos tecnológicos;
• Adaptação de material para formato digital e braile.
• Empréstimo de equipamentos de tecnologia assistiva – Lupa, lupa eletrônica, áudio livro e dvd em libras, notebook, 
teclado adaptado, mouse adaptado, aparelho mp3, gravador, sistema FM, linha braile, máquina braile, material 
cartográfico.
•Disponibiliza computador e scanner com software acessível.
• Dispõe de acervo braile, digital e áudio livro.
• Áudiodescrição e serviço ledor.
•Assessoramento em acessibilidade informacional para a comunidade acadêmica.
•Transcrição de pequenos textos em Braille.
(http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/administrativo/estrutura-organizacional/dau/aai-acessibilidade)
(UFSC)

SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na UDESC a Biblioteca Central possui acervo em braile. 
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possibilita a acessibilidade informacional na BU.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC proporciona acessibilidade aos alunos como equipamentos 
especializados como scanner de voz e biblioteca digital para acesso de toda a comunidade acadêmica.
Estratégia de responsabilidade dos mantenedores das instituições de ensino superior.

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

Na UDESC a Biblioteca Central possui acervo em Braille. O NAE da UDESC iniciou projeto para constituir acervo com 
áudio descrição.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possibilita a acessibilidade informacional na BU.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC proporciona acessibilidade aos alunos como equipamentos 
especializados como scanner de voz e biblioteca digital para acesso de toda a comunidade acadêmica.

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

Em 2020 a UDESC assinou o “Minha Biblioteca”, que criou a possibilidade de acessar acervo digital para pessoas com 
deficiência, tanto para a graduação, como também para a pós-graduação. Também iniciou tratativas para aquisição de 
equipamentos e softwares para garantir mais acessibilidade.O Senac proporciona acessibilidade aos alunos com 
equipamentos especializados como scanner de voz e biblioteca digital para acesso de toda a comunidade acadêmica.                                                                                                                                                                                                                                                
UFSC -Inclusão digital por meio do Programa Emergencial de Empréstimo de Equipamentos de Informática, para a 
garantia de acesso às atividades pedagógicas não presenciais de estudantes dos cursos de graduação presencial e de 
pós-graduação stricto sensu da UFSC, decorrentes da pandemia de COVID-19, a SAAD providenciou a entrega de 
equipamentos para sete estudantes privados de liberdade, para 50 indígenas, para cinco quilombolas, para seis alunos 
de Licenciatura do Campo e para três pessoas com deficiência, além de ceder 120 computadores para o Colégio de 
Aplicação. Todos os equipamentos foram formatados e testados antes do empréstimo pela equipe da SAAD.

SIM Em desenvolv.

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para os Indicadores 13A e 13B

Meta 13 Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto 
do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo no total, no mínimo 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

Indicador 13A Nacional Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 13A =
(Soma do total de Docentes atuantes em cursos de graduação com formação acadêmica em Mestrado e Doutorado em IES em Santa Catarina / Total de 
Docentes atuantes em cursos de graduação em IES em Santa Catarina) x 100 = % de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior

Indicador 13B Nacional Percentual de docentes com doutorado na educação superior

Fórmula de cálculo para o 
percentual do indicador

Indicador 13B =
(Soma do total de Docentes atuantes em cursos de graduação com formação acadêmica em Doutorado em IES em Santa Catarina / Total de Docentes 
atuantes em cursos de graduação em IES em Santa Catarina) x 100 = % de docentes com doutorado na educação superior

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
Total de Docentes atuantes em cursos de graduação com 

formação acadêmica em Mestrado e Doutorado em IES em 
Santa Catarina Censo Escolar da Educação 

Superior INEPTP_ETAPA_ENSINO
Total de Docentes atuantes em cursos de graduação em IES 

em Santa Catarina

Níveis de desagregação País e Estados

Periodicidade de atualização Anual

Comentários

a)Os dados da Sinopse Estatística do Ensino Superior somente apresentam dados do Estado com desagregação máxima de "País e Unidades da Federação"

b)Os indicadores 13A e 13B representam, respectivamente, a proporção de docentes com mestrado ou doutorado e dos docentes somente com doutorado na 
educação superior, ambos em relação ao total de docentes na educação superior.

c)Para melhor compreender os resultados dos cálculos do Indicador 13A e do Indicador 13B, três decisões metodológicas devem ser explicitadas: quanto à 
série histórica; quanto ao filtro relativo à situação do vínculo docente em relação à Instituição de Ensino Superior (IES); e quanto à escolha entre trabalhar com 
docentes ou com funções docentes e suas consequências. 



ÁREA DA PESQUISA

INDICADOR 13A INDICADOR 13B
Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior Percentual de docentes com doutorado 

na educação superior
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total de 
Docentes

Docentes  
com 

Mestrado

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes
Docente
s  com 

Mestrado

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes
Docentes  

com 
Mestrado

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes
Docentes  

com 
Mestrado

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes
Docentes  

com 
Mestrado

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes
Docentes  

com 
Mestrado

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes
Docentes  

com 
Mestrado

Docentes  
com 

Doutorado
%

ESTADO DE SANTA CATARINA 19.359 - 8.058- - 5.396-    69,5% 19.671 - 8.355- - 5.722- 71,6% 19.511 - 8.240- - 6.166- 73,8% 19.615 - 8.362- - 6.702-   76,8% 19.355 - 8.126- - 7.162- 79,0% 18.681 - 7.461- - 7.744-  81,4%

ÁREA DA PESQUISA

IINDICADOR 13B
Percentual de docentes com doutorado na educação superior

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total de 
Docentes

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes

Docentes  
com 

Doutorad
o

% Total de 
Docentes

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes

Docentes  
com 

Doutorado
% Total de 

Docentes

Docentes  
com 

Doutorado
%

ESTADO DE SANTA CATARINA 19.359 - 5.396- 27,9% 19.671 - 5.722-  29,1% 19.511 - 6.166- 31,6% 19.615 - 6.702- 34,2% 19.355 - 7.162- 37,0% 18.681 - 7.744-   41,5%

Fonte INEP - Sinopse Estatística do Ensino Superior



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META SOBRE A PÓS-GRADUAÇÃO Prazo da Meta                  
Indicador 14A 2025 Prazo da Meta                  

Indicador 14B 2025

Meta 14 NACIONAL Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação
anual de 60.000 (sessenta mil)) mestres 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.

Meta 14 MUNICIPAL Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação
anual de 380 (trezentos e oitenta) mestres e 140 (cento e quarenta) doutores.

Importância da Meta

As metas que referem ao Ensino Superior no PNE e nos Planos Subnacionais, apontam para a tarefa de expandir o acesso ao ensino 
superior pela população brasileira, para o aumento dos anos de estudos da população e para o estímulo à produção de conhecimento.
Ainda que sejam numéricas, as metas demandam uma reflexão acerca do modelo de ensino superior que se promove e que se poderá 
promover. As mudanças na dinâmica social, no mundo do trabalho e nos paradigmas de produção de conhecimento, entre outras 
trazidas pelo século XXI, impactam todos os níveis educacionais e as universidades não devem ficar alheias a isso.

INDICADORES DA META
INDICADOR 14A Títulos de mestrado concedidos por ano no País. Prazo Alcançou 

indicador?

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 60.000
Meta executada no período (dado oficial - INEP )
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado oficial - CAPES) 46.370 47.802 49.055 50.636 52.068 53.760
INDICADOR 14B Títulos de doutorado concedidos por ano no País Prazo Alcançou 

indicador?

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 25.000
Meta executada no período (dado oficial - INEP)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado oficial - CAPES) 17.286 18.996 20.605 21.609 22.920 24.283

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

Meta 14 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação
anual de 380 (trezentos e oitenta) mestres e 140 (cento e quarenta) doutores.

ESTRATÉGIA
14.1 Fomentar estudos e pesquisas no âmbito do município 
que analisem a necessidade de articulação entre formação, 
currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - Núcleos – 7
Grupos de Pesquisa –27
(http://ppge.ufsc.br/o-programa/nucleo/) EM ANEXO I

UDESC - Várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação da UDESC, nomeadamente os alocados na 
FAED e no CEFID, são desenvolvidas na rede municipal, com feedback para a Rede e para as unidades educativas 
envolvidas.

SME - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC, nomeadamente os alocados no Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED, no Centro de Artes - 
CEART e no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID, são desenvolvidas na Rede Municipal, com feedback 
para a Rede e para as Unidades Educativas envolvidas. 

SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-
Graduação, nomeadamente os alocados na FAED, no CEART e no CEFID que são desenvolvidas na rede municipal, 
com feedback para a Rede e para as unidades educativas envolvidas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui 7 núcleos e 27 Grupos de Pesquisa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem várias pesquisas no âmbito dos
Programas de Pós-Graduação, nomeadamente os alocados na FAED, no CEART e no CEFID que
são desenvolvidas na rede municipal, com feedback para a Rede e para as unidades educativas
envolvidas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui 7 núcleos e 27 Grupos de Pesquisa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Ampliação do programa rede de saberes.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Na UDESC foram desenvolvidas várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação , nomeadamente os 
alocados na FAED, no CEART, no CEAD e no CEFID, desenvolvidas nas redes públicas de ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UFSC - Núcleos – 7
Grupos de Pesquisa – 27
(http://ppge.ufsc.br/o-programa/nucleo/)

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
14.2 Desenvolver pesquisas que subsidiem as políticas 
públicas com vistas à valorização do trabalho
docente e qualificação das condições estruturais de trabalho 
do /a professor/a da educação básica.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente



2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - PPGE-
Linha de pesquisas – 7
•        Educação e Comunicação
•        Sujeitos, Processos Educativos e Docência / Ensino e Formação de Educadores.
•        Sociologia e História da Educação
•        Filosofia da Educação
•        Educação e Infância
•        Educação, Estado e Políticas Públicas.
Trabalho e Educação.

UDESC - Várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação da UDESC, nomeadamente, no âmbito do 
CEFID e da FAED, são desenvolvidas na rede municipal, com feedback para a Rede e para as unidades educativas 
envolvidas.

SME - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação da UDESC, nomeadamente, no âmbito do 
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID, do Centro de Artes - CEART e da- FAED, são desenvolvidas na 
Rede Municipal, com feedback para a Rede e para as Unidades Educativas envolvidas.                                                                                                                                                                                               
UFSC - PPGE- Linha de pesquisas – 7
•Educação e Comunicação
•Sujeitos, Processos Educativos e Docência / Ensino e Formação de Educadores.
•Sociologia e História da Educação
•Filosofia da Educação
•Educação e Infância
•Educação, Estado e Políticas Públicas.
•Trabalho e Educação. (UFSC)

SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-
Graduação da UDESC, nomeadamente no âmbito do CEFID, do CEART e da FAED são desenvolvidas na rede 
municipal, com feedback para a Rede e para as unidades educativas envolvidas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC nos programas PPGE tem sete linhas de pesquisas.

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-
Graduação da UDESC, nomeadamente no âmbito do CEFID, do CEART e da FAED são desenvolvidas na rede 
municipal, com feedback para a Rede e para as unidades educativas envolvidas.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC nos programas PPGE tem sete linhas de
pesquisas.

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

SME - Inserção no programa de formação continuada da SME de pesquisas realizadas por profissionais  Ed. Inf. nos 
programas de pós- graduação.                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Na UDESC várias pesquisas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação, nomeadamente, no âmbito do CEFID, do 
CEART, do CEAD e da FAED, foram desenvolvidas nas redes públicas de ensino.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UFSC - PPGE-
Linha de pesquisas – 7
•Educação e Comunicação
•Sujeitos, Processos Educativos e Docência / Ensino e Formação de Educadores.
•Sociologia e História da Educação
•Filosofia da Educação
•Educação e Infância
•Educação, Estado e Políticas Públicas.
•Trabalho e Educação

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 14.3 Expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu 
por meio das agências oficiais de fomento.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1

UFSC - A Pró-Reitoria de Pós-Graduação tem buscado comtemplar parcerias voltadas à internacionalização por meio 
de agencias oficiais de fomento.  

UDESC - Vários projetos de pesquisa são financiados pela FAPESC, CAPES e CNPQ.

O IFSC não é agência de fomento. 

SIM Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

UDESC - Vários projetos de pesquisa são financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 
Santa Catarina - FAPESC, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ.

UFSC- O financiamento se dá via criação de novos cursos. As agências oficiais de fomento são a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES,Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPQ e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC. Anexo, 
segue uma lista com cursos de pós-graduação Stricto Sensu que a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
oferta, voltados a Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica. A oferta dos mesmos tem possibilitado 
beneficiar profissionais da educação vinculados as Redes de Ensino do Município de Florianópolis.

SIM Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem vários projetos de pesquisa financiados pela FAPESC, 
CAPES e CNPQ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC o financiamento se dá via criação de novos cursos. As agências 
oficiais de fomento são a CAPES, CNPQ e FAPESQ. A UFSC oferece cursos de pós-graduação stricto sensu voltados a 
formação continuada de profissionais da educação básica. A oferta dos mesmos tem possibilitado beneficiar 
profissionais da educação vinculados as Redes de Ensino do Município de Florianópolis.

SIM Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem vários projetos de pesquisa financiados
pela FAPESC, CAPES e CNPQ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC o financiamento se dá via criação de novos
cursos. As agências oficiais de fomento são a CAPES, CNPQ e FAPESQ. A UFSC oferece cursos de
pós-graduação stricto sensu voltados a formação continuada de profissionais da educação básica. A
oferta dos mesmos tem possibilitado beneficiar profissionais da educação vinculados as Redes de
Ensino do Município de Florianópolis.

SIM Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Na UDESC os projetos de pesquisa são majoritariamente financiados pela FAPESC, CAPES e CNPQ. Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA 14.4 Expandir o financiamento discente por meio do FIES à 
pós-graduação stricto sensu.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente



2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 IFSC - O FIES não se aplica ao IFSC.  Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
14.5 Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto 
sensu, utilizando também, metodologias e recursos da 
educação à distância.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 DESCREVER 
AÇÃO 1 SME - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. Em desenvolv.

2017 DESCREVER 
AÇÃO 1

Executou Ação? Em desenvolv.

2018 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2019 DESCREVER 
AÇÃO 1 Executou Ação? Em desenvolv.

2020 DESCREVER 
AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC no campus I da UDESC, o CEAD tem ofertado Programa de Pós-
graduação stricto-sensu adotando as referidas metodologias.                                                                                                                                                                       
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, atualmente há somente ofertas de disciplinas semipresenciais no 
interior da matriz curricular dos cursos presenciais.                                                                                                                                                                                                                                                                    
A Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL, entre os vários cursos ofertados pela Unisul Virtual, a 
especialização em Ciências da Educação foca na formação técnico pedagógica continuada do professor. De 
competência das instituições de ensino superior implantadas no território do município.

SIM Em desenvolv.

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais 
de Educação

Ficha Metodológica para os Indicadores 14A e 14B 

Meta 14
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
titulação
anual de 380 (trezentos e oitenta) mestres e 140 (cento e quarenta) doutores.

Indicador 14A Nacional Títulos de mestrado concedidos por ano no País.

Indicador 14B Nacional Títulos de doutorado concedidos por ano no País.

Conceitos e definições

Os indicadores representam o quantitativo de títulos de mestrado e doutorado concedidos anualmente. Os dados foram 
obtidos por meio do portal de dados abertos da CAPES.
Conforme os metadados divulgados pela CAPES, as informações são declaradas anualmente pelos Programas de 
Pós-Graduação na Plataforma Sucupira, embora seja reconhecido que “as informações podem sofrer atualizações 
recorrentes, mesmo aquelas de anos de referência anteriores”.

C Á L C U L O 

Forma de Cálculo
Indicador 14A (Soma das titulações de Mestrado concedidos no Brasil = Total de títulos de Mestrado concecidos no país

Forma de Cálculo
Indicador 14B (Soma das titulações de Doutorado concedidos no Brasil = Total de títulos de Doutorado concecidos no país

Unidade de medida Total absoluto de titulações de Pós-Graduação.

Variáveis que compõem 
o indicador, suas 
respectivas fontes e 
instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
titulações de Mestrado

Meta Dados CAPES

TP_ETAPA_ENSINO

 titulações de Doutorado

Níveis de desagregação País e Estado 

Periodicidade de 
atualização Anual

Fonte https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset?organization=diretoria-de-avaliacao

https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset?organization=diretoria-de-avaliacao


INDICADOR 14A INDICADOR 14B
Títulos de mestrado concedidos por ano no País. Títulos de doutorado concedidos por ano no País.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
46.370 47.802 49.055 50.636 52.068 53.760 17.286 18.996 20.605 21.609 22.920 24.283

Fonte https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset?
organization=diretoria-de-avaliacao

https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset?organization=diretoria-de-avaliacao
https://dadosabertos.capes.gov.br/dataset?organization=diretoria-de-avaliacao


MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META 15

Meta sobre Formação Inicial e Continuada e Valorização dos 
Profissionais.

Prazo da 
Meta 

Indicador 
15A                              

2016
Prazo da 

Meta 
Indicador 

15B                                   
2016

Prazo da 
Meta 

Indicador 
15C                                   

2016
Prazo da 

Meta 
Indicador 

15D                                     
2016

Meta 15

Garantir em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, no prazo de 1(um) ano de 
vigência deste PME, política de formação inicial e continuada, com vistas à valorização dos profissionais da 
educação, assegurando que 100% (cem por cento) dos professores possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de Licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Importância da 
Meta

Tal como previsto na Lei nº 9.394 de 1996, a meta 15, pretende assegurar que todos os professores(as) da educação básica, possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Portanto, o monitoramento, precisa anteceder 
políticas educacionais e de pessoal para que se garanta o cumprimento da Meta 15, junto a todos os Professores de todas as redes de ensino que 
ofertam a educação básica.

INDICADORES DA META

INDICADOR 15A , Prazo 2016 Alcançou 
indicador? Não

a

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) 88,8% 88,9% 92,0% 90,5% 90,8% 91,9% 94,4%
Meta executada no período (dado oficial - IBGE)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

INDICADOR 15B
Proporção de docências dos anos iniciais do ensino 
fundamental com professores cuja formação superior está adequada à 
área de conhecimento que lecionam

Prazo Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) 84,0% 80,5% 81,4% 83,5% 82,3% 81,4% 84,1%
Meta executada no período (dado oficial - IBGE)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

INDICADOR 15C
Proporção de docências dos anos finais do ensino 
fundamental com professores cuja formação superior está adequada à 
área de conhecimento que lecionam

Prazo Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) 86,3% 84,6% 84,7% 86,7% 87,1% 85,8% 87,7%
Meta executada no período (dado oficial - IBGE)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

INDICADOR 15D Proporção de docência do ensino médio com professores cuja 
formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam.

Prazo Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) 80,9% 80,2% 80,9% 84,4% 82,0% 80,4% 82,5%
Meta executada no período (dado oficial - IBGE)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

NOTA Os  indicadores  15 B, 15 C e 15D  foram  incluídos na linha base de monitoramento do PNE em 
2020.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META 15

Meta 15

Garantir em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, no prazo de 1(um) ano de
vigência deste PME, política de formação inicial e continuada, com vistas à valorização dos profissionais da
educação, assegurando que 100% (cem por cento) dos professores possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

ESTRATÉGIA

15.1 Promover parcerias entre as instituições formadoras, em 
regime de cooperação entre a União, o Estado e o Município, 
mantendo o Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil) de 
Florianópolis, com o objetivo de ampliar os cursos de graduação 
com ações conjuntas, a fim de oferecer cursos de formação 
inicial, que estimulem a formação docente.

 Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020,  foi identificado o 

seguinte Projeto/Atividade vinculado 
a esta estratégia: 2.047.

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Na SME - Conforme Relatório de Gestão do PÓLO UAB 2016 (4 cursos, sendo dois de graduação, pedagogia, e dois de 
pós-graduação). SIM Em desenvolv.



2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Na SME - Cursos de graduação em:
1.Pedagogia/Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC (concluído em julho/ 2017);
2. Administração Pública/Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (concluído em fevereiro/2018);
3. Curso de licenciatura em Informática (Iniciado em agosto/2017).

SIM Em desenvolv.

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A Secretária Municipal de Educação – SME, ofertou no ano de 2018, cursos de Graduação: Licenciatura em Informática
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem parcerias firmadas com as redes públicas, nomeadamente com 
o CEAD da UDESC.

SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A Secretária Municipal de Educação – SME, ofertou no ano de 2018, cursos de Graduação:
Licenciatura em Informática. A DEI realizou o primeiro seminário sobre a BNCC e oferta de curso
aprofundando o tema. Em 2019 ofertou 01 Curso de Licenciatura em Informática pela UDESCstatus ativo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem parcerias firmadas com as redes
públicas, nomeadamente com o CEAD da UDESC.

SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A SME ofertou 01 Curso de Licenciatura em Informática pela UDESC – status ativo. Previsão de conclusão: julho/2021.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
A UDESC tem parcerias firmadas com as redes públicas, nomeadamente com o CEAD/UDESC. Em 2020 a UDESC também 
ampliou a oferta de cursos de graduação a distância em parceria com a UAB, que refere-se ao curso de Biblioteconomia a 
distância da FAED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A UFSC executa a estratégia  com a realização de atividades correspondentes aos atuais sete cursos de graduação de 
EaD (cinco licenciaturas e dois bacharelados);

SIM Em desenvolv.

Obs.:
DESCREVER 
AÇÃO 2 EDI Executou 

Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

15.2 Apoiar a ampliação e a divulgação das plataformas 
eletrônicas (a exemplo da Plataforma Paulo Freire) a fim de 
organizar a oferta e as matrículas de profissionais da Educação 
em cursos de formação inicial e continuada, como também para 
a segunda graduação.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi 
identificado o seguinte 

Projeto/Atividade vinculado a esta 
estratégia: 2.368;  

    

Executou 
estratégia? Sim

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

 SME - Parcialmente, não houve ampliação. 

Em desenvolv.

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Na SME em 2017 não houve oferta de cursos Plano Nacional de Formação de Professores - PARFOR para Florianópolis, 
sendo que houve alteração de calendário da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  - CAPES e 
as novas inscrições tiveram início em fevereiro de 2018.

Em desenvolv.

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - A Plataforma Paulo Freire não ofertou cursos no município de Florianópolis em 2018.

Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - A Plataforma Paulo Freire não ofertou cursos no município de Florianópolis.

Em desenvolv.

2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - A Plataforma Paulo Freire não ofertou cursos no município de Florianópolis.

Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

15.3 Estimular a reforma curricular por meio da articulação com 
as instituições formadoras de professores visando à formação 
inicial com foco na aprendizagem do estudante da Educação 
Básica.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, 
foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a 

esta estratégia: 2.173; 2.179;                                                                                                                   

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.

Em desenvolv.

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A SME executa estratégia em parcerias com as Instituições de Ensino Superior por meio de Projetos de Pesquisa e 
Extensão. SIM Em desenvolv.

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A Secretaria Municipal de Educação - SME realizou o I Seminário sobre a BNCC e oferta de curso aprofundando o tema.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem realizado eventos para discussão, avaliação e replanejamento 
dos currículos, nomeadamente envolvendo o curso de Pedagogia da FAED.

SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A Secretaria Municipal de Educação - SME realizou o I Seminário sobre a BNCC e oferta de curso aprofundando o tema.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem realizado eventos para discussão, avaliação e replanejamento 
dos currículos, nomeadamente envolvendo o curso de Pedagogia da FAED. Realizou eventos diversos, com temáticas 
curriculares variadas que colaboram para a reflexão, avaliação e replanejamento das propostas pedagógicas e 
curriculares das Redes. Como a UDESC, via licenciaturas, tem uma rede colaborativa com várias unidades educativas, 
tanto estaduais, como municipais, entendemos que as ações de pesquisa, extensão e ensino, nomeadamente, pelos 
estágios curriculares supervisionados, constituem práticas formativas que incidem também sobre a dimensão curricular.

SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Continuidade das discussões e elaboração do documento de recontextualização curricular, que visa o diálogo dos 
documentos municipais com a BNCC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A UDESC  realizou eventos na modalidade não presencial, com temáticas curriculares variadas que colaboraram para a 
reflexão, avaliação e replanejamento das propostas pedagógicas e curriculares das Redes. Como a UDESC, via 
licenciaturas, tem uma rede colaborativa com várias unidades educativas das redes públicas de ensino, entendemos que 
as ações de pesquisa, extensão e ensino, nomeadamente, pelos estágios curriculares supervisionados, PIBID, Residência 
Pedagógica, constituem práticas formativas que incidem também sobre a dimensão curricular.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A  UFSC executa estratégia via Comitê Gestor do Fórum das Licenciaturas da UFSC.

SIM Em desenvolv.

2021 DESCREVER 
AÇÃO 1



ESTRATÉGIA

15.4 Ampliar o uso das tecnologias e conteúdos multi midiáticos 
para todos os profissionais envolvidos no processo educativo, 
visando garantir a formação continuada específica para esse fim.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, 
foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a 

esta estratégia: 2.151; 2.173; 
2.179; 4.654;                                                                                     

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia iniciada a partir das formações ofertadas pelo NTM (Núcleo de Tecnologia Municipal), porém, não atingiu 
todos os profissionais envolvidos nos processos educativos. SIM Em desenvolv.

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia iniciada a partir das formações ofertadas pelo Departamento de Tecnologia Educacional –DTE e o 
projeto smartlab para o Ensino Fundamental. SIM Em desenvolv.

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A SME executa esta estratégia por meio das formações realizadas pelo Departamento de Tecnologia Educacional – DTE e 
o projeto smartlab para o ensino.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC os currículos das Licenciaturas, a partir da reforma curricular 
orientada pela Resolução 02/2015, oferecem componentes curriculares que se voltam para essa direção, especificamente 
nas bases conceituais curriculares.

SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A SME executa esta estratégia por meio das formações realizadas pelo Departamento de Tecnologia Educacional – DTE e 
o projeto smartlab para o ensino.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC a maioria dos currículos das Licenciaturas contém em suas bases 
conceituais essa dimensão que se volta para as tecnologias digitais na educação. Além disso, em 2019, a UDESC 
implantou em vários Centros de Ensino o Edital ESPINE, cuja centralidade da proposta é equipar ambientes de 
aprendizagem que favoreçam a interação pedagógica entre docentes e discentes com as tecnologias digitais da 
informação e comunicação.

SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

Desde 2019, a UDESC implantou em vários Centros de Ensino o ESPINE – Espaço Inovador de Ensino, cuja centralidade 
da proposta é equipar ambientes de aprendizagem que favoreçam a interação pedagógica entre docentes e discentes 
com as mídias, as tecnologias digitais e a cultura digital. Em 2020, frente ao isolamento social e a necessidade de 
oferecer o ensino na modalidade não presencial, essa interface com as tecnologias intensificou-se, tanto na formação 
inicial quanto continuada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Na UFSC foi realizado o Fórum de Avaliação das Atividades Pedagógicas Não Presenciais no Ensino de Graduação na 
UFSC. Nesse fórum, realizado nos dias 8 e 9 de dezembro de 2020, buscou-se avaliar as questões relacionadas ao ensino 
de graduação na UFSC com ênfase na superação dos desafios proporcionados pela pandemia durante as atividades 
acadêmicas não presencias; aprofundar reflexões sobre o fazer pedagógico nas mais diversas áreas, possibilitando o 
compartilhamento e a troca de experiências e boas práticas entre cursos e centros de ensino; e buscar, de forma coletiva 
e democrática, construir novas possibilidades de tornar o processo de aprendizagem mais significativo para estudantes 
das mais diversas áreas de saberes.

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

15.5 Promover a valorização e a reorientação da ação educativa, 
a partir da articulação de cursos, estágios, pesquisa e extensão 
para a formação permanente dos profissionais da Educação.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  
foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a 

esta estratégia: 2.047; 2.151; 
2.173; 2.179; 2.337; 2.348; 4.654; 

4.655;                                                                                                                                                                

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Estratégia iniciada conforme regulamento pelas Portarias 117/2012, 077/2014, 116/2012 e 076/2014. Em desenvolv.

2017 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Em 2017, a Gerência de Educação Continuada - GEC realizou articulações de ações formativas entre Instituto de 
Ensino Superior- IES e Unidades Educativas - UEs:
Estágio: 669 atendendo a 85 Unidades Educativas- UEs e 18 cursos
Pesquisas: 51 pesquisadores de 10 Instituto de Ensino Superior - IES, sendo: doutorado 9; mestrado 23; graduação 9 e 
institucional 10
Extensão: 11 projetos vinculados a 2 Instituto de Ensino Superior  - IES, 1 IF e 1 Cooperativa.

Em desenvolv.

2018 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem vários projetos de ensino, de estágio curricular 
supervisionado, de pesquisa e extensão trabalhando nessa direção.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC realizou 73 estágios obrigatórios de estudantes de licenciatura da 
UFSC em escolas da rede pública municipal de ensino no ano de 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A Secretaria Municipal de Educação - SME estabelece parcerias com as universidades públicas para a realização de 
projetos de extensão vinculadas aos processos de formação continuada. Realizou, em 2018, articulações para ações 
formativas entre IES e UEs: Estágio: 879 encaminhamentos atendendo NEIM’s, EBM’s e Núcleos/Pólo EJA. PIBId: 05 
propostas contemplando 04 licenciaturas. Residência Pedagógica: 02 encaminhamentos. Pesquisas:52 pesquisadores, 
sendo 09 Institucionais; 13 de Doutorado e 24 de Mestrado; e 06 de Graduação Extensão: 12 Projetos.

Em desenvolv.

2019 
DESCREVER 

AÇÃO 1

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem vários projetos de ensino, de estágio
curricular supervisionado, de pesquisa e extensão trabalhando nessa direção.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC realizou 73 estágios obrigatórios de estudantes de
licenciatura da UFSC em escolas da rede pública municipal de ensino no ano de 2018A Secretaria Municipal de Educação 
- SME estabelece parcerias com as universidades públicas para
a realização de projetos de extensão vinculadas aos processos de formação continuada. Realizou, em
2018, articulações para ações formativas entre IES e UEs:
Estágio: 879 encaminhamentos atendendo NEIM’s, EBM’s e Núcleos/Pólo EJA.
PIBId: 05 propostas contemplando 04 licenciaturas.
Residência Pedagógica: 02 encaminhamentos.
Pesquisas:52 pesquisadores, sendo 09 Institucionais; 13 de Doutorado e 24 de Mestrado; e 06 de
Graduação.
Extensão: 12 Projetos.
No ano de 2019 a SME em parceria com as Universidades Públicas para realização de projetos de
extensão vinculadas aos processos de formação continuada realizados na Educação Infantil. A DGE
realizou:
Estágio: 923 encaminhamentos para NEIM’s, EBM’s e Núcleo/Pólo EJA.
Visita de estudos: encaminhamento de 470 acadêmicos para NEIM’s, EBM’s e Núcleo/Polo EJA.
PIBID: 13 encaminhamentos contemplando 06 licenciaturas.
Residência Pedagógica: 03 encaminhamentos contemplando 02 licenciaturas.
Pesquisas: 56
Extensão: 13 projetos.

SIM Em desenvolv.



2020 
DESCREVER 

AÇÃO 1

SME - Execução do programa de formação continuada para todos os profissionais da educação infantil pública.Parceria 
com as Universidade Públicas para realização de projetos de extensão vinculadas aos processos de formação continuada 
realizados na Ed. Infantil.Em 2020, a GFC realizou articulações de ações formativa entre IES e UEs:
Estágio: 171 encaminhamentos atendendo NEIM’s, EBM’s e Núcleos/Pólo EJA
PIBID: 06 licenciaturas contemplando 17 UE’s
Residência Pedagógica: 03 licenciatura em 05 UE’s.
Pesquisas:22 pesquisadores , sendo 02 Institucionais; 08 de Doutorado e 10 de Mestrado; e 02 de Graduação Extensão: 
03 Projetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
A UDESC tem vários projetos de ensino, de estágio curricular supervisionado, de pesquisa e extensão foram efetuados 
nessa direção.                                                                                                                                          Na UFSC houve 
decréscimo em todas as categorias de estágio, afetadas pela pandemia. Foram afetados principalmente os estágios no 
exterior com as diversas restrições para viagens: houve mais de 60% de redução nos registros dessa modalidade de 
estágio em comparação com os números de 2019.

SIM Em desenvolv.

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais 
de Educação

Ficha Metodológica para os Indicadores 15A - 15B - 15C - 15D

Meta 15

Garantir em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, no prazo de 1(um) ano de vigência deste 
PME, política de formação inicial e continuada, com vistas à valorização dos profissionais da educação, assegurando 
que 100% (cem por cento) dos professores possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
Licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Indicador 15A Nacional Proporção de docências de EDUCAÇÃO INFANTIL com professores que possuem formação superior compatível com 
a área de conhecimento em que lecionam na educação básica

Indicador 15B Nacional Proporção de docências de ANOS INICIAIS do Ensino Fundamental com professores que possuem formação superior 
compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica

Indicador 15C Nacional Proporção de docências de ANOS FINAIS do Ensino Fundamental com professores que possuem formação superior 
compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica

Indicador 15D Nacional Proporção de docências do ENSINO MÉDIO com professores que possuem formação superior compatível com a área 
de conhecimento em que lecionam na educação básica

Conceitos e definições Atuação de docentes nos níveis, etapas e modalidades da Educação Básica, com escolaridade superior e adequada à 
area de atuação. Mede o grau de adequação da habilitação das docências na educação básica.

Forma sw Calculo

C Á L C U L O 

(Soma das licenciaturas na área de atuação / total de das licenciaturas em cada um dos níveis e etapas solicitados no 
indicador) X 100 = Percentual de docências com professores que possuem formação superior compatível com a área 
de conhecimento em que lecionam na educação básica

Unidade de medida % de Docências.

Variáveis que compõem 
o indicador, suas 
respectivas fontes e 
instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
otal de docências da Educação Básica nos níveis 

e etapas de todas as redes de ensino, com 
habilitação em licenciatura

Censo Escolar INEP
TP_ETAPA_ENSINO

Total de docências da Educação Básica nos 
níveis e etapas de todas as redes de ensino

Níveis de desagregação Estado e municípios.

Periodicidade de 
atualização Anual

Comentário

Já calculado e disponibilizado pelo INEP. 
 Contudo, a Nota Técnica apresenta algumas inconstências metodológicas que foram desconsideradas:
 a) códigos de cursos com classificação errada (145F17 e 222L01) nas disciplinas de Língua e Literatura estrangeira; 
 b) recomendação de utilizar na  variável TP_ETAPA_ENSINO, os códigos 1, 2, e 3, referentes a Educação Infantil; 
 c) classificação em    duplicidade das disciplinas de "Estudos Sociais" (IN_DISC_ESTUDOS_SOCIAIS) e "Sociologia" 
(IN_DISC_SOCIOLOGIA) repetidas na variável "IN_DISC_EST_SOCIAIS_SOCIOLOGIA".



INDICADOR 15A

Proporção de docências da educação infantil com professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 
Professores 
Educação 

Infantil

Formação superior 
adequada

Proporção

Total 
Professores 

Educação 
Infantil

Formação superior 
adequada

Proporção

Total 
Professores 

Educação 
Infantil

Formação superior 
adequada

Proporção

Total 
Professores 

Educação 
Infantil

Formação superior 
adequada

Proporção

Total 
Professores 

Educação 
Infantil

Formação superior 
adequada

Proporção

Total 
Professores 

Educação 
Infantil

Formação superior 
adequada

Proporção

Total 
Professores 

Educação 
Infantil

Formação superior 
adequada

Proporção
CRECHE PRÉ-ESCOLA CRECHE PRÉ-ESCOLA CRECHE PRÉ-ESCOLA CRECHE PRÉ-ESCOLA CRECHE PRÉ-ESCOLA CRECHE PRÉ-ESCOLA CRECHE PRÉ-ESCOLA

1.522 600 751 88,80% 1.970 784 967 88,90% 2.003 946 897 92,00% 2.005 950 865 90,50% 1.936 951 806 90,80% 1.960 959 842 91,90% 1.949 974 866 94,40%

INDICADOR 15B

Proporção de docências dos anos iniciais do ensino fundamental com professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 

Professores 
Anos Iniciais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos 

Iniciais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Iniciais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos 

Iniciais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Iniciais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Iniciais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Iniciais

Formação 
superior 
adequada

Proporção

1.528 1.283 84,0% 1.648 1.326 80,5% 1.670 1.360 81,4% 1.638 1.368 83,5% 1.641 1.351 82,3% 1.723 1.403 81,4% 1.766 1.485 84,1%

INDICADOR 15C

Proporção de docências dos anos finais do ensino fundamental com professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 
Professores 
Anos Finiais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Finiais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Finiais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Finiais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Finiais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Finiais

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Anos Finiais

Formação 
superior 
adequada

Proporção

1.361 1.175 86,3% 1.423 1.204 84,6% 1.461 1.237 84,7% 1.490 1.292 86,7% 1.479 1.288 87,1% 1.492 1.280 85,8% 1.496 1.312 87,7%

INDICADOR 15D

Proporção de docência do ensino médio com professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 
Professores 
Ensino Médio

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Ensino 
Médio

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Ensino 
Médio

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Ensino 
Médio

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Ensino Médio

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Ensino Médio

Formação 
superior 
adequada

Proporção
Total 

Professores 
Ensino Médio

Formação 
superior 
adequada

Proporção

1.221 988 80,9% 1.225 983 80,2% 1.289 1.043 80,9% 1.311 1.106 84,4% 1.322 1.084 82,0% 1.339 1.076 80,4% 1.294 1.067 82,5%

Fonte INEP - Sinopse Estatística
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META 16
Meta sobre Manter Formação Continuada e Pós-Graduação aos 

Profissionais.
Prazo da Meta Indicador 16A                              2025 Prazo da Meta 

Indicador 16C                                   

Meta 16

Manter formação continuada e pós-graduação de professores e demais profissionais da educação. Criar e manter políticas de 
incentivo e apoio à formação, visando atingir 90% (noventa por cento) dos professores no município de Florianópolis, em nível de pós-
graduação, até o último ano de vigência deste PME, bem como, garantir a todos os profissionais da educação do município, formação 
continuada em serviço, considerando necessidades, demanda e contextualização dos sistemas de ensino

Importância da Meta
É importante valorizar o professor com salários justos e dignos e oferecer condições de trabalho, além de reorganizar o tempo e os espaços escolares, 
tornando a escola um local agradável, onde a criança goste de ir e permanecer por estar motivada em participar de seu próprio processo formativo.
Para que o docente seja um mediador da aprendizagem, há de se considerar o que é necessário para sustentar essa atuação, ou seja, uma carreira bem 
estruturada, bom processo formativo e boas condições de trabalho.

INDICADORES DA META
INDICADOR 16A Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou 

stricto sensu Prazo 2025 Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 90%
Meta executada no período (dado oficial - INEP) 49,7% 50,9% 52,2% 57,0% 54,4% 54,9% 58,5%
Meta executada no período (dado oficial - IBGE)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

INDICADOR 16B Percentual de professores da educação básica que realizaram cursos de formação 
continuada Prazo 2025 Alcançou 

indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100%
Meta executada no período (dado oficial - INEP)
Meta executada no período (dado oficial - IBGE)
Meta executada no período (dado oficial - TCE/SC)
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)
Meta executada no período (dado extraoficial)

NOTA O indicador 16 B foi incluído na linha base de monitoramento do PNE em 2020.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META 16

Meta 16

ESTRATÉGIA

16.1 Ampliar os cursos de pós-graduação nas diversas áreas de 
atuação dos professores no município de Florianópolis, por meio 
de parcerias entre as instituições formadoras, em regime de 
cooperação entre União, Estado e Município, mantendo o Polo 
UAB (Universidade Aberta do Brasil) de
Florianópolis.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foi 
identificado o seguinte Projeto/Atividade 

vinculado a esta estratégia: 2.047;                                                                                                           

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER AÇÃO 1

SME -  O Pólo foi mantido, porém não foi ampliado por não haver fomento por parte da união.Propor e desenvolver projeto 
entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. SIM Em desenvolv.

2017 
DESCREVER AÇÃO 1

A SME em 2017 ofereceu em parceirias com instiutições superiores Cursos de especialização: 1.Impactos de violência na 
escola/FIOCRUZ (concluído em out/2017);
Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos- PROEJA/Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC (iniciado em);
2. Ensino Profissional e Tecnológico/ Instituto Federal de Santa Catarina- IFSC (iniciado em);
3. Informática em saúde/Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (iniciado em);
4. Gestão em saúde/Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (iniciado em);
5. Comunicação, Tecnologia e Técnicas de Ensino/Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR.

SIM Em desenvolv.

2018 
DESCREVER AÇÃO 1

A Secretária Municipal de Educação – SME como mantenedora do Polo da Universidade Aberta do Brasil em Florianópolis,  
ofereceu no ano de 2018, em parceria instituições públicas de educação superior, cursos de Pós-Graduação: 1.Tecnologias, 
Comunicação e Técnicas de Ensino, concluído em outubro/2018 (Universidade Federal Tecnológica do Paraná); 2.Gestão em 
Saúde, concluído em dezembro/2018 (Universidade Federal de Santa Catarina); 3.Informática em Saúde, concluído em 
dezembro/2018 (Universidade Federal de São Paulo); 4. PRO-EJA em curso (Instituto Federal de Santa Catarina); 5. Formação 
Pedagógica – em curso (Instituto Federal de Santa Catarina).

SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER AÇÃO 1

A Secretária Municipal de Educação – SME como mantenedora do Polo da Universidade Aberta do Brasil em Florianópolis, 
ofereceu no biênio 2018 - 2019, em parceria instituições públicas de educação superior, cursos de Pós-Graduação: 1.
Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino,concluído em outubro/2018 (Universidade Federal Tecnológica do Paraná); 2.
Gestão em Saúde,concluído em dezembro/2018 (Universidade Federal de Santa Catarina); 3.Informática em Saúde,concluído 
em dezembro/2018 (Universidade Federal de São Paulo); 4. PRO-EJA em curso (Instituto Federal de Santa Catarina); 5. 
Formação Pedagógica – em curso (Instituto Federal de Santa
Catarina). Não houve mais oferta em virtude dos cortes de investimento do governo federal.

SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER AÇÃO 1

A SME - POLO UAB - Curso de especialização em Saúde Indígena em convênio com a Universidade Federal de São Paulo –
UNIFESP, iniciado em 30/11/2020. Este foi o único curso aprovado pela CAPES em 2020. Não tivemos outros cursos de 
especialização na área educacional, em virtude dos cortes de investimento do governo federal. SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

16.2 Manter a Política de Formação Permanente para todos os 
profissionais da Educação, inclusive aos que atuam nas áreas 
administrativas e de apoio, bem como garantir processos de 
certificação das atividades formativas.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes 

Projetos/Atividades vinculados a esta 
estratégia: 2.173; 2.179; 2.337; 2.348; 

4.654;   

Não há 
previsão 

orçamentária

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER AÇÃO 1

SME - Estratégia iniciada conforme planejamento DEI
(Departamento de Educação Infantil), DAE (Departamento de Administração Escolar) e DEF (Departamento de Ensino 
Fundamental).

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia.
SIM Em desenvolv.

2017 
DESCREVER AÇÃO 1

SME - Em 2017 foram realizadas pela Gerência de Educação continuada- GEC as seguintes formações: Aux. Serviços Gerais,
571, Assist. Administrativo, 25, Bibliotecários, 19, Motoristas, 10, Cozinheiras, 391, Diretores, participação de 123 profissionais. SIM Em desenvolv.

2018 
DESCREVER AÇÃO 1

A SME ofertou formação para todos os segmentos que atuam na Educação Infantil. Em 2018 foram realizadas as seguintes 
formações: VII COEB com 1.327 inscritos; Aux. Serviços Gerais com 530 inscritos, Motoristas (parceria com SEST/SENAT); IV 
Seminário: Estágio, Pesquisa e Extensão com 109 inscritos.

SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER AÇÃO 1

A SME ofertou formação para todos os segmentos que atuam na Educação Infantil. Em 2018 foram
realizadas as seguintes formações: VII COEB com 1.327 inscritos; Aux. Serviços Gerais com 530
inscritos, Motoristas (parceria com SEST/SENAT); IV Seminário: Estágio, Pesquisa e Extensão com
109 inscritos. Em 2019 foram realizadas pela Gerência de Formação Continuada as seguintes
formações: VIII COEB 2019: 1403 inscritos; Aux. Serviços Gerais: 592 inscritos; Cozinheiras: 430
inscritas; Motoristas: 07 inscritos; V Seminário Estágio, Pesquisa e Extensão, 63 inscritos

SIM Em desenvolv.



2020 
DESCREVER AÇÃO 1

A SME oferta formação para todos os segmentos que atuam na Educação Infantil .Em 2020 foram realizadas pela Gerência de 
Formação Continuada as seguintes formações: VII COEB 2020: 1372 inscritos; 09 Cursos da temática Letramento Digital 
compreendendo os públicos: assistentes administrativos e secretários de escolas; cargos de funções administrativas da SME; 
professores DEI e Diretores DEI/DEF: 709 inscritos;  Curso: “Os Desafios da Gestão Escolar em Tempos de Pandemia”:89 
inscritos;Curso “Ética no serviço público”: 230 inscritos; Curso Grêmio Estudantil: 25 inscritos.                                                                                                                                                                                                           
A UFSC executa estratégia através dos Programas de Pós Graduação em Educação, Programa de Pós-Graduação em 
Educação Científica e Tecnológica e Programas de mestrado profissional.

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
16.3 Promover a valorização e reorientação da ação educativa, a 
partir da articulação de cursos,
estágios, pesquisa e extensão para a formação permanente dos 
profissionais da Educação.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER AÇÃO 1

SME - Estratégia iniciada conforme regulamentado pelas portarias 117/2012, 077/2014, 116/2012, 076/2014.

Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. SIM Em desenvolv.

2017 
DESCREVER AÇÃO 1

SME - Cursos de formação: 144 (Diretoria de Educação Infantil - DEI/Diretoria de Ensino Fundamental - DEF), com 5934 
participantes. 669 acadêmicos foram encaminhados para estágio em todas as modalidades e etapas de ensino desta Rede 
Municipal de Educação -RME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Foram atendidas 44 Unidades Educativas de Educação Infantil, 32 de Ensino Fundamental, 09 Núcleos/Polos de Educação de 
Jovens e Adultos – EJA e 01 setor interno da Secretaria Municipal de Educação - SME.
A Gerência de Educação Continuada - GEC realizou o encaminhamento de 51 solicitações de pesquisa; foram encaminhadas 
11 Projetos de Extensão vinculados a 02 Instituto de Ensino Superior - IES e 01 Cooperativa;
Os Projetos de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID atenderam em 03 Unidades de Educação 
Infantil e em 07 Unidades de Ensino Fundamental; foram encaminhados 518 acadêmicos para visita de estudos em 16 
Unidades Educativas de Educação Infantil, 17 de Ensino Fundamental e 02 Diretorias de Ensino.

SIM Em desenvolv.

2018 
DESCREVER AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2019 
DESCREVER AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2020 
DESCREVER AÇÃO 1

A SME executa essa estratégia com a inserção de alguns profissionais da rede que realizaram pesquisa na Pós-graduação, 
como formadores , na formação continuada da SME.                                                                                             
Cursos de Formação:242 (DIOP/DGE/DEI/DEF) com  inscritos 18366, sendo  certificados 13250 participantes.
Foram articuladas ações de:
Em 2020, a GFC realizou articulações de ações formativa entre IES e UEs:
Estágio: 171 encaminhamentos atendendo NEIM’s, EBM’s e Núcleos/Pólo EJA
PIBID: 06 licenciaturas contemplando 17 UE’s
Residência Pedagógica: 03 licenciatura em 05 UE’s.
Pesquisas: 22 pesquisadores, sendo 02 Institucionais; 08 de Doutorado e 10 de Mestrado; e 02 de Graduação; Extensão: 03 
Projetos.

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

16.4 Manter o incentivo à Licença de Aperfeiçoamento, que 
consiste no afastamento remunerado dos profissionais da rede 
municipal, para cursos de pós-graduação.

  Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes 

Projetos/Atividades vinculados a esta 
estratégia: 2.040; 2.149; 2.165; 2.167; 

2.173; 2.337; 2.348; 2.455;                                                                 

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER AÇÃO 1

SME - Estratégia alcançada conforme Decreto 12.674/2014, sendo que em 2016 foram licenciados 51 servidores para licença 
aperfeiçoamento. SIM Em desenvolv.

2017 
DESCREVER AÇÃO 1

SME - A Gerência de Educação Continuada - GEC realizou o acompanhamento da frequência de 50 servidores em licença 
aperfeiçoamento para o curso de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado), conforme previsto no Decreto Nº 12.674/2014. Foram 
acompanhados 26 servidores liberados para Mestrado e 24 para Doutorado.

SIM Em desenvolv.

2018 
DESCREVER AÇÃO 1

A Secretaria Municipal de Educação realizou o acompanhamento da frequência de servidores em licença aperfeiçoamento, 
totalizando 97 licenciados para o curso de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado), conforme previsto no Decreto nº 12.674/2014. 
Foram acompanhados 59 licenciados de mestrado e 38 licenciados de doutorado.

SIM Em desenvolv.

2019 
DESCREVER AÇÃO 1

A Secretaria Municipal de Educação realizou o acompanhamento da frequência de servidores em
licença aperfeiçoamento, totalizando 97 licenciados para o curso de Pós-Graduação
(Mestrado/Doutorado), conforme previsto no Decreto nº 12.674/2014. Foram acompanhados 59
licenciados de mestrado e 38 licenciados de doutorado.
A Secretaria Municipal de Educação, através da Gerência de Formação Continuada – GFC, realizou o
acompanhamento da frequência de 117 servidores, que em algum período, usufruíram da licença
aperfeiçoamento para o curso de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado), conforme previsto no
Decreto Nº 12.674/2014, que regulamenta a concessão da Licença para participação de Curso de PósGraduação. Deste total, 
foram acompanhados 72 servidores liberados para Mestrado e 45 para
Doutorado

SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER AÇÃO 1

A Gerencia de Formação Continuada - SME, realizou o acompanhamento da frequência de servidores em licença 
aperfeiçoamento, totalizando 92 licenciados para o curso de Pós-Graduação , (Mestrado/Doutorado), conforme previsto no 
Decreto Nº 12.674/2014. Foram acompanhados 61 licenciados  de mestrado e 31 licenciados de doutorado.

SIM Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA

16.5 Criar políticas de apoio ao aperfeiçoamento em nível de pós-
graduação aos profissionais da Educação nas demais redes de 
ensino no município de Florianópolis.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER AÇÃO 1

SME - Estratégia alcançada conforme Decreto 12.674/2014, sendo que em 2016 foram licenciados 51 servidores para licença 
aperfeiçoamento.

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2017 
DESCREVER AÇÃO 1

A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis - SME possui uma Política de Formação Continuada para todos os 
profissionais da Educação Básica do Município oferecida pelas Diretorias de Ensino Fundamental, Diretoria de Educação 
Infantil e pela Gerência de Educação Continuada que valoriza e promove as ações formativas. Desta forma, ao servidor 
ocupante de cargo de provimento efetivo e estável, é concedia pela Secretaria Municipal de Educação - SME, licença 
remunerada para frequentar curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado ou Doutorado, nas áreas afins ao cargo exercido 
pelo servidor e de interesse da Rede Municipal de Ensino, nos termos do Decreto Municipal Nº 12.674/14. Em 2017 foram 
concedidas licenças aperfeiçoamento para 26 servidores em nível de Mestrado e 24 para Doutorado. Através do Polo 
Universidade Aberta do Brasil - UAB, o Município ofereceu o Curso de Gestão Pública (Especialização- Universidade Federal 
de Santa Catarina - UFSC) e também o Curso Impactos da Violência na Escola (Especialização) através da Universidade 
FIOCRUZ.

SIM Em desenvolv.

2018 
DESCREVER AÇÃO 1

A SME concede ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e estável, licença remunerada para frequentar curso de 
pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, nas áreas afins ao cargo exercido pelo servidor e de interesse da Rede 
Municipal de Ensino, nos termos do Decreto Municipal nº 12.674/14. Em 2018, através do Polo UAB, o município ofereceu os 
cursos de Gestão em Saúde (Especialização-UFSC); Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino (Especialização UTFPR); 
Informática em Saúde (especialização UNIFESP); PRO-EJA (Especialização IF-SC); Formação Pedagógica (Especialização IF-
SC).

SIM Em desenvolv.



2019 
DESCREVER AÇÃO 1

A SME concede ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e estável, licença remunerada
para frequentar curso de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, nas áreas afins ao cargo
exercido pelo servidor e de interesse da Rede Municipal de Ensino, nos termos do Decreto Municipal
nº 12.674/14. Em 2018, através do Polo UAB, o município ofereceu os cursos de Gestão em Saúde
(Especialização-UFSC); Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino (Especialização UTFPR);
Informática em Saúde (especialização UNIFESP); PRO-EJA (Especialização IF-SC); Formação
Pedagógica (Especialização IF-SC).

SIM Em desenvolv.

2020 
DESCREVER AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA)

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 
DESCREVER AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2017 
DESCREVER AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2018 
DESCREVER AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2019 
DESCREVER AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

2020 
DESCREVER AÇÃO 1

Executou 
Ação? Em desenvolv.

Obs.:



INDICADOR 16A

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Professores com Pós-Graduação

Total 
Professores 
Ed. Básica

Total Professores com Pós-Graduação

Total 
Professores 
Ed. Básica

Total Professores com Pós-Graduação

Total 
Professores 
Ed. Básica

Total Professores com Pós-Graduação

Total 
Professores 
Ed. Básica

Total Professores com Pós-Graduação

Total 
Professores 
Ed. Básica

Total Professores com Pós-Graduação

Total 
Professores 
Ed. Básica

Total Professores com Pós-Graduação

Total 
Professores 
Ed. Básica

EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO Proporção

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO Proporção

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO Proporção

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO Proporção

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO Proporção

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO Proporção

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

ENSINO 
FUNDAMENTAL

ENSINO 
MÉDIO Proporção

CRECHE PRÉ - 
ESCOLA

ANOS 
INICIAIS ANOS FINAIS CRECHE PRÉ - 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS CRECHE PRÉ - 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS CRECHE PRÉ - 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS CRECHE PRÉ - 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS CRECHE PRÉ - 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS CRECHE PRÉ - 

ESCOLA
ANOS 

INICIAIS
ANOS 
FINAIS

5.087 362 434 628 583 519 49,7% 5.641 475 598 665 605 527 50,9% ( 5.803)         578 548 702 634 565 52,2% ( 5.810)         604 546 745 710 708 57,0% ( 5.844)         605 505 719 686 665 54,4% ( 5.950)       588 519 750 708 704 55,3% ( 5.934)         603 564 829 739 737 58,5%

Fonte INEP - Sinopses Estatísticas

INDICADOR 16B

Percentual de professores da educação básica que realizaram cursos de formação continuada

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Professores 
Ed. Básica

Total 
Professores que 

fizeram 
Formação 

Continuada

Proporção
Total 

Professores 
Ed. Básica

Total Professores 
que fizeram 
Formação 

Continuada
Proporção

Total 
Professores 
Ed. Básica

Total Professores 
que fizeram 
Formação 
Continuada

Proporção
Total 

Professores 
Ed. Básica

Total 
Professores que 

fizeram 
Formação 
Continuada

Proporção
Total 

Professores 
Ed. Básica

Total Professores 
que fizeram 
Formação 
Continuada

Proporção
Total 

Professores 
Ed. Básica

Total 
Professores 
que fizeram 
Formação 
Continuada

Proporção
Total 

Professores 
Ed. Básica

Total 
Professores 
que fizeram 
Formação 

Continuada

Proporção

5.087 5.641 5.803 5.810 5.844 5.950 5.934



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais 
de Educação

Ficha Metodológica para os Indicadores 16A 

Meta 16

Manter formação continuada e pós-graduação de professores e demais profissionais da educação. Criar e manter políticas de 
incentivo e apoio à formação, visando atingir 90% (noventa por cento) dos professores no município de Florianópolis, em nível de pós-
graduação, até o último ano de vigência deste PME, bem como, garantir a todos os profissionais da educação do município, formação 
continuada em serviço, considerando necessidades, demanda e contextualização dos sistemas de ensino.

Indicador 16A Nacional Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

Conceitos e definições O indicador 16A representa a proporção de professores da educação básica com pósgraduação lato ou stricto sensu, em relação ao total geral de 
professores dessa etapa.

C Á L C U L O 

(Total de Professores com pós-graduação / total de professores da educação básica) X 100 = Percentual de professores com pós-graduação na 
educação básica de todo o município

Unidade de medida % de Docências com Pós-Graduação.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
Total de Professores com pós-graduação em todos os 

níveis e etapas de todas as redes de ensino
Censo Escolar INEPTP_ETAPA_ENSINO

Total de professores da Educação Básica nos níveis e 
etapas de todas as redes de ensino

Níveis de desagregação Estado e municípios.
Periodicidade de atualização Anual

Comentário

Já calculado e disponibilizado pelo INEP. Contudo, a Nota Técnica apresenta algumas inconstâncias metodológicas que foram desconsideradas: 

a) A desagregação dos dados pelas dimensões analisadas (grandes regiões, unidades da Federação, dependência administrativa, modalidade de 
pós-graduação, etapa e localização da escola) adotou como parâmetro o número de professores, distintamente, em cada dimensão avaliada. 
b) Se um professor leciona na rede municipal e na rede estadual de um mesmo município, quando o nível de agregação for a dependência 
administrativa, o docente foi contabilizado duas vezes, uma para o vínculo com a dependência municipal e uma para com a estadual. 
c) Se o nível de agregação for o município, esse professor será contado uma única vez, pois agora o vínculo é com o munícipio. 
d) Dependendo do nível de agregação analisado, um mesmo professor poderá ser contabilizado mais de uma vez. 

Ficha Metodológica para os Indicadores 16B 

Meta 16

Manter formação continuada e pós-graduação de professores e demais profissionais da educação. Criar e manter políticas de 
incentivo e apoio à formação, visando atingir 90% (noventa por cento) dos professores no município de Florianópolis, em nível de pós-
graduação, até o último ano de vigência deste PME, bem como, garantir a todos os profissionais da educação do município, formação 
continuada em serviço, considerando necessidades, demanda e contextualização dos sistemas de ensino.

Indicador 16B Nacional Percentual de professores da educação básica que realizaram cursos de formação continuada.

Conceitos e definições
O indicador representa a proporção de professores da educação básica que realizaram algum curso de formação continuada em um 
determinado ano em relação ao total geral de professores da educação básica. São considerados cursos de formação continuada 
aqueles com carga horária mínima de 80 horas.

C Á L C U L O 

(Total de Professores com pós-graduação / total de professores da educação básica) X 100 = Percentual de professores com pós-graduação na 
educação básica de todo o município

Unidade de medida % de Docências com Pós-Graduação.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas respectivas 
fontes e instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
Total de Professores com pós-graduação em todos os 

níveis e etapas de todas as redes de ensino Censo Escolar
Dados Oficiais 
das Redes de 
Ensino/Escolas

INEP
Redes de 

Ensino/Escolas
TP_ETAPA_ENSINO

Total de professores da Educação Básica nos níveis e 
etapas de todas as redes de ensino

Níveis de desagregação Estado e municípios.
Periodicidade de atualização Anual



Comentário

Já calculado e disponibilizado pelo INEP. Contudo, a Nota Técnica apresenta algumas inconstâncias metodológicas que foram desconsideradas: 

a) A desagregação dos dados pelas dimensões analisadas (grandes regiões, unidades da Federação, dependência administrativa, modalidade de 
pós-graduação, etapa e localização da escola) adotou como parâmetro o número de professores, distintamente, em cada dimensão avaliada. 
b) Se um professor leciona na rede municipal e na rede estadual de um mesmo município, quando o nível de agregação for a dependência 
administrativa, o docente foi contabilizado duas vezes, uma para o vínculo com a dependência municipal e uma para com a estadual. 
c) Se o nível de agregação for o município, esse professor será contado uma única vez, pois agora o vínculo é com o munícipio. 
d) Dependendo do nível de agregação analisado, um mesmo professor poderá ser contabilizado mais de uma vez. 



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META 17
META SOBRE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E O PLANO DE CARREIRA DO 

MAGISTÉRIO
Prazo da Meta Indicador 

17A 2020

Meta 17 Valorizar os profissionais do Magistério Público Muncipal, assegurando a reestruturação do plano de carreira, mantendo 
a aplicação do piso salarial nacional ( Lei nº 11.738/2008).

Importância da 
Meta

A Meta 17 é estratégica, tendo em vista que, tornar a carreira dos profissionais da educação escolar básica atrativa e viável, constitui um importante 
fator para garantir a educação como direito fundamental, universal, e inalienável, superando o desafio de universalização do acesso e garantia de 
permanência, desenvolvimento e aprendizagem dos educandos.

INDICADORES DA META

INDICADOR 17A 
NACIONAL

Relação percentual entre o rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes públicas 
da educação básica, com nível superior completo, e o rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais 
assalariados, com o mesmo nível de escolaridade. 

Prazo Brasil Alcançou 
indicador? Não

Prazo SC Alcançou 
indicador? Não

           

ANO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 100%

Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - Brasil
70,3% 72,2% 71,5% 74,9% 76,5% 78,1%

        

Meta executada no período (dado oficial - INEP e IBGE ) - SC 76,2% 74,2% 83,2% 80,1% 82,9% 82,9%

INDICADOR 17 B 
MUNICIPAL Reestruturação do plano de carreira do magistério público municipal com aplicação do piso salarial nacional. Prazo Brasil Alcançou 

indicador? Não

ANO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista

Meta executada no período (dado oficial - Municipal ) SIM SIM SIM SIM SIM

INDICADOR 17 B (Meta 18 Nacional) O Município possui plano de carreira e remuneração dos profissionais de 
magistério? Prazo Alcançou 

indicador? Sim

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Meta executada no período (dado oficial - Municipal ) SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

INDICADOR 17 C (Meta 18 Nacional) O Município prevê o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de 
interação com os educandos? Prazo Alcançou 

indicador? Sim

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Meta executada no período (dado oficial - Municipal ) SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

INDICADOR 17  D  (Meta 18 Nacional) O Município atende ao Piso Salarial Nacional Profissional? Prazo Alcançou 
indicador? Sim

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22022 2023 2024 2025

Meta prevista SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Meta executada no período (dado oficial - Municipal ) SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

INDICADOR 17  E (Meta 18 Nacional) O Município possui plano  de carreira e remuneração dos profissionais da 
educação não docente? Prazo Alcançou 

indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 22022 2023 2024 2025

Meta prevista SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Meta executada no período (dado oficial - Municipal )

Meta 17 Valorizar os(as) profissionais do Magistério Público Muncipal,assegurando a reestruturação do plano de carreira, mantendo a 
aplicação do piso salarial nacional ( Lei nº 11.738/2008).                       

ESTRATÉGIA
17.1 Garantir a aplicação do piso salarial nacional profissional (Lei n. 
11738/2008) e criar políticas de aprimoramento dos planos de cargos e 
salários.

 Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram 
identificados os seguintes Projetos/Atividades vinculados 

a esta estratégia: 2.149; 2.150; 2.165; 2.166; 2.167; 
2.168. 2.422, 2.448; 2.449; 2.455; 2.494; 2.928; 2929; 

4.460;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada, pois cumpre a aplicação do piso salarial do magistério. O Plano de Cargos e salários 
está adequado ao disposto na Lei 11.738. SIM Concluída

2017 SME - Estratégia iniciada, pois cumpre a aplicação do piso salarial do magistério. O Plano de Cargos e salários 
está adequado ao disposto na Lei 11.738. SIM Concluída

2018
SME - A Lei Complementar Municipal nº 427, de 04 de abril de 2012, estabelece:
Art. 2º [...] § 3º Considerando o que estabelece a Lei Federal nº 11.738 de 2008, o vencimento do membro do 
Magistério não poderá ser inferior ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério 
Público da educação básica, oficializado pelo Ministério da Educação, proporcional a jornada de quarenta horas 
semanais. ”
Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à aplicação e a execução 
desta Lei Complementar.

SIM Concluída



2019

SME - Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: Lei Complementar Municipal nº 427, de 04 de abril de 2012, 
estabelece: “Art. 2º [...] § 3º Considerando o que estabelece a Lei Federal nº 11.738 de 2008, o
vencimento do membro do Magistério não poderá ser inferior ao piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do Magistério Público da educação básica, oficializado pelo Ministério da
Educação, proporcional a jornada de quarenta horas semanais. Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a expedir os atos necessários à aplicação e a execução desta Lei Complementar”.
A Lei nº 10.576, de 22 de julho de 2019, que concede reajuste nos vencimentos e demais vantagens dos 
servidores e empregados públicos do poder executivo municipal e no auxílio-alimentação e o do auxílio-lanche, 
estabelece: “Art. 2º Após a concessão do reajuste previsto no Art. 1º, I, desta Lei, será aplicada a reposição 
financeira necessária para se atingir o Piso Salarial Nacional do Magistério, aos profissionais do magistério”.

SIM Concluída

2020
SME - Rede Municipal de Ensino de Florianópolis:

O piso salarial nacional do magistério, a partir de 1º de janeiro de 2019, passou a ser de R$ 2.886,24.

O piso praticado no município de Florianópolis durante o ano de 2020 foi de R$ 2.573,48.

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 17.2 Manter a admissão de servidores efetivos para preenchimento das 
classes vagas, do quadro do magistério, por meio de concurso público.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.013; 2.014; 2.040; 2.052; 2.150; 2.166; 
2.168; 2.173; 2.368; 2.448; 2.449; 2.455;

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 SME - Impedimento devido a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em desenvolv.

2017  SME - Foi realizada chamada de 150 profissionais do magistério em dezembro de 2017 para início das 
atividades em fevereiro de 2018. SIM Concluída

2018 A Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis em 2018, efetivou 152 profissionais do magistério (145 
professores e 7 especialistas em assuntos educacionais). SIM Concluída

2019 Na Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis, no período considerado neste relatório,
foram efetivados 212 profissionais do magistério (194 professores e 8 especialistas em assuntos
educacionais e 10 professores auxiliares).

SIM Concluída

2020 Na Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis:
Admissão de 43 do magistério (39 professores e 04 professores auxiliares). SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
17.3 Garantir, revisar e adequar os Planos de Cargos e Salários aos 
profissionais que atuam nas áreas administrativas e de apoio, de acordo 
com a legislação vigente, valorizando a formação continuada eo tempo 
de serviço.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o 
seguinte Projeto/Atividade vinculado a esta estratégia: 

2.168.                                                                                                                                              

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 SME - Iniciada com a Lei Complementar 503/2014 que prevê a implementação do Plano até 2018. SIM Concluída

2017 SME - Em relação à valorização do Magistério Público Municipal de Florianópolis, destacamos a aprovação do 
Estatuto do Magistério Público (Lei N° 2.517), ocorrida em 1986, e do Plano de Vencimento e de Carreira do 
Magistério Público Municipal, em 1988 (Lei N° 2.915).

SIM Concluída

2018
SME - O Estatuto do Magistério da rede pública municipal de ensino, instituído pela Lei nº 2517/86, está em 
constante revisão para adequação às normas vigentes, a exemplo das Leis: nº 427/2012; nº 636/2018. O Plano 
de Carreira do Magistério da rede pública municipal de ensino, instituído por meio da Lei nº 2915/88, está em 
constante revisão para adequação às normas vigentes, a exemplo das Leis: nº 3018/1988; nº 3180/1989; nº 
7298/2007; nº 7674/2008; nº 7796/2008; nº 427/2012 e nº 615/2017.

SIM Concluída

2019
SME - O Plano de Carreira do Magistério da rede pública municipal de ensino, instituído por meio da Lei nº 
2915/88, está em constante revisão para adequação às normas vigentes, a exemplo da Lei nº 615/2017 e da 
Lei nº 10.614/2019. O Plano de Carreira do Civil, instituído por meio da Lei Complementar nº 503/2014, está em 
constante revisão para adequação às normas vigentes, a exemplo da Lei Complementar nº 665/2019. Toda a 
legislação municipal contempla a valorização do servidor por formação continuada (por titulação e 
aperfeiçoamento e/ou atualização) e tempo de serviço.

SIM Concluída

2020
SME - Rede Pública Municipal de Ensino de Florianópolis:
- O Estatuto do Magistério, instituído pela Lei nº 2517/86, está em constante revisão para adequação às normas 
vigentes, a exemplo das Leis: nº 427/2012; nº 636/2018; e 693/2020)
- O Plano de Carreira do Magistério, instituído por meio da Lei nº 2915/88, está em constante revisão para 
adequação às normas vigentes, a exemplo das Leis: nº 3018/1988; nº 3180/1989; nº 7298/2007; nº 7674/2008; 
nº 7796/2008; nº 427/2012; nº 615/2017; e 10.614/2019.

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 17.4 Qualificar o tempo destinado à hora atividade em todas as redes de 
ensino (art. 2º § 4º da Lei n.11.738/2008).

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.173; 2.179; 4.654;                                                                                                  

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia alcançada por meio da formação continuada e atuação da equipe pedagógica/supervisão/
coordenação, conforme portaria normativa da SME (Secretaria Municipal de Educação). SIM Concluída

2017 SME - São realizadas formações descentralizadas planejadas pelas próprias unidades e há também a 
Formação Continuada ofertadas pelas Diretorias de Ensino SIM Concluída

2018 A SME, de acordo com a Portaria 006/2018 que normatiza a jornada de trabalho dos servidores do magistério 
público municipal nas unidades educativas, foram organizadas e realizadas formações descentralizadas 
planejadas pelas próprias unidades e há também a formação continuada ofertadas pelas diretorias de ensino

SIM Concluída

2019 A SME, de acordo com a Portaria 006/2018 que normatiza a jornada de trabalho dos servidores do magistério 
público municipal nas unidades educativas, foram organizadas e realizadas formaçõesdescentralizadas 
planejadas pelas próprias unidades e há também a formação continuada ofertada pelas diretorias de ensino.

SIM Concluída

2020
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: A Portaria nº 055/2020 normatizou a jornada de trabalho dos 
servidores do magistério público municipal nas unidades educativas e instituições conveniadas da rede 
municipal de ensino de Florianópolis, durante o ano letivo de 2020 e estabeleceu outras providências. No ano 
de 2020 foram realizados 242 cursos de formações, ofertadas pela SME e pelas próprias unidades.

SIM Concluída

Obs.:



ESTRATÉGIA
17.5 Instituir políticas de saúde e bem-estar a todos os profissionais da 
Educação, inclusive aos que atuam nas áreas técnica, administrativa e de 
apoio, por meio de parcerias com instituições públicas e privadas.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.173; 2.179; 2.337; 2.348; 4.654;
Executou 

estratégia? Parcialmente

2016 SME - Em andamento por meio de iniciativas de parceria e campanhas educativas de promoção da saúde. SIM Concluída

2017 SME - Em avaliação. SIM Em desenvolv.

2018 A SME executa esta estratégia por meio da Prevenção da Saúde Vocal, Campanha contra o tabagismo e 
Campanha Proteção Solar. SIM Concluída

2019 A SME executa esta estratégia por meio da Prevenção da Saúde Vocal, Campanha contra o
tabagismo e Campanha Proteção Solar. SIM Concluída

2020
Na SME - Em 2020, por conta da Pandemia de Covid-19, as ações do programa foram suspensas. Os Kits que 
foram montados para serem entregues para os profissionais de Educação Física não foram distribuídos, o 
mesmo contém protetor solar, um boné, uma toalha e uma sacola.

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

17.6 Criar políticas de acompanhamento dos profissionais readaptados 
por orientação médica, de modo a conciliar o aproveitamento do potencial 
profissional com as condições restritivas, por meio de ações 
intersetoriais, visando desenvolver possibilidades de reinserção dos 
mesmos nos cargos de origem.

  Na LOA de 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 

2.179 e 4.654.                                                                                                     

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 SME - É realizado acompanhamento aos casos de readaptação, apenas não ofertamos as terapias, mas todos 
os servidores readaptados devem trimestralmente apresentar relatórios de acompanhamento terapêutico. SIM Concluída

2017
A SME  mantem vinculo com Setor Pericial para compreender a potencialidade de cada servidor readaptado. 
Ampliação das possibilidades laborais em setores da Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF fora da 
Secretaria Municipal de Educação - SME; Acompanhamento trimestral das condições de saúde e terapias para 
a melhoria da condição laboral;

SIM Concluída

2018 A SME executa a estratégia por meio de formação continuada para servidores (as) em situação de readaptação 
funcional. Encaminhamento documentos para a Perícia Médica. Designação do servidor (a) em situação de 
readaptação funcional quando necessária.

SIM Concluída

2019 A SME executa a estratégia por meio de formação continuada para servidores (as) em situação de
readaptação funcional. Encaminhamento documentos para a Perícia Médica. Designação do servidor
(a) em situação de readaptação funcional quando necessária.

SIM Concluída

2020 A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: Durante o ano de 2020 foram efetivados 335  encaminhamentos 
para readaptação, entre eles estão servidores designados para outras Secretarias da PMF, na própria SME e 
para outras funções internas nas unidades educativas.

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
17.7 Instituir a avaliação de todos os profissionais da Educação, bem 
como aprimorar o processo de avaliação de desempenho dos 
profissionais em estágio probatório, conforme legislação específica.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os 
seguintes Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.046; 2.048; 2.173;                                                                                                                          

Executou 
estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia parcialmente alcançada, pois são avaliados os profissionais que estão em estágio probatório, 
substitutos, portaria TIN, designados e diretores das unidades educativas. Os demais profissionais não passam 
por processo de avaliação.

SIM Concluída

2017
A SME oferece Formação continuada para todos os setores e servidores a fim de instituição a cultura da 
avaliação entre pares; Vinculo com instituições (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC) para 
Avaliação do Instrumento Avaliativo e melhoria na Base de Calculo do Instrumento – para 2019; 
Acompanhamento Sistemático dos Servidores em Estágio Probatório a fim de encaminhar afastamentos e fazer 
cumprir o período avaliativo.

SIM Concluída

2018
A SME realiza avaliação dos profissionais em estágio probatório e dos que estão em caráter temporário. 
Constitui formação para as comissões locais de Avaliação de Desempenho Profissional; reuniões da Comissão 
Geral da Avaliação do Estágio Probatório para pensar a avaliação e o servidor (a) em estágio probatório; 
encontro de integração dos servidores em estágio probatório.

SIM Concluída

2019
A SME realiza avaliação dos profissionais em estágio probatório e dos que estão em caráter temporário. 
Constitui formação para as comissões locais de Avaliação de Desempenho Profissional; reuniões da Comissão 
Geral da Avaliação do Estágio Probatório para pensar a avaliação e o servidor (a) em estágio probatório; 
encontro de integração dos servidores em estágio probatório. Oferta formação para os profissionais novos que 
ingressaram do quadro civil e do magistério,

SIM Concluída

2020

Rede Municipal de Ensino de Florianópolis:Os servidores (as) são avaliados em quatro situações:
 1)  Admitidos em Concurso Público (Estágio Probatório\); 
 2) Contratados através de Processo Seletivo (Temporários/Substitutos); 
 3) Processos Internos de Designação e Portaria TIN (Remanejamento);
4) No desempenho da Função de Diretor de Unidade Educativa.

Legislação que regulamenta os processos avaliativos:

- Estágio Probatório: Decreto 16.550/2016; Decreto 17.937/2017; e Portaria SMA nº1796/2020.

- Substitutos (as), Designados (as) e Portaria TIN: Portaria 36/2018; e Portaria nº262/2020.

- Gestão da Unidade Educativa: Decreto nº 20.370/2019.

SIM Concluída

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para os Indicadores 17A 

Meta 17 Valorizar os profissionais do Magistério Público Muncipal, assegurando a reestruturação do plano de carreira, 
mantendo a aplicação do piso salarial nacional ( Lei nº 11.738/2008).

Indicador 17A Nacional Relação percentual entre o rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, com nível superior completo, e o rendimento 
bruto médio mensal dos demais profissionais assalariados, com o mesmo nível de escolaridade

Conceitos e definições
O indicador 17A representa a razão (expressa como um percentual, ou seja, uma fração de 100) entre o rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das 
redes públicas (Federal, distrital, estaduais e municipais) de educação básica com nível superior completo e o rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais com 
algum vínculo empregatício e nível superior completo.

C Á L C U L O
(rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, com nível superior completo / rendimento bruto médio mensal dos 
demais profissionais assalariados, com nível superior completo) X 100 = Relação percentual entre o rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes 
públicas da educação básica, com nível superior completo, e o rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais assalariados, com o mesmo nível de escolaridade

Unidade de medida % de rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes públicas.

Variáveis que compõem o 
indicador, suas 
respectivas fontes e 
instituições produtoras

Variáveis Fontes Instituições
(rendimento bruto médio mensal dos profissionais do 

magistério das redes públicas de educação básica, com 
nível superior completo)

INEP Painel de Monitoramento

PNAD Contínua

(rendimento bruto médio mensal dos demais 
profissionais assalariados, com nível superior completo) PNAD Contínua IBGE

Níveis de desagregação Brasil, grandes regiões e unidades da Federação (UFs)

Periodicidade de 
atualização Anual

Comentário

O indicador 17A representa a razão (expressa como um percentual, ou seja, uma fração de 100) entre o rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das 
redes públicas (Federal, distrital, estaduais e municipais) de educação básica com nível superior completo e o rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais com 
algum vínculo empregatício e nível superior completo. 

O indicador pode variar de 0% a valores superiores a 100%. 

O percentual de 100% expressa que a média salarial mensal dos profissionais do magistério e dos demais profissionais é equivalente, sendo este o objetivo almejado pela Meta 
17.

A Lei do PNE (Lei nº 13.005/14) define, em sua estratégia 17.2, que serão utilizados para o cálculo do indicador da Meta 17 os dados referentes à Pnad (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio). 

Em virtude da substituição, por parte do IBGE, da Pnad pela Pnad Contínua, essa última passará a ser considerada como a base de dados oficial para o monitoramento da Meta.

Ficha Metodológica para os Indicadores 17B, 17C e 17D
Meta 17 Valorizar os profissionais do Magistério Público Muncipal, assegurando a reestruturação do plano de carreira, 

mantendo a aplicação do piso salarial nacional ( Lei nº 11.738/2008).

Indicador 17B (Meta 18 
Nacional) O Município possui plano de carreira e remuneração dos profissionais de magistério?

Indicador 17C (Meta 18 
Nacional) O Município prevê o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos?

Indicador 17D (Meta 18 
Nacional) O Município atende ao Piso Salarial Nacional Profissional?

Indicador 17E (Meta 18 
Nacional) O Município possui plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação não docente?

Níveis de desagregação Estado e Município

Periodicidade de atualizaçãoAnual

Comentários
a)Respostas de SIM ou NÃO

b)As respostas devem ser respondidas a partir do cumprimento das legislações nacionais em vigor para os itens identificados em cada indicador.



ABRANGÊNCIA CLASSIFICAÇÃO

INDICADOR 17A
Relação percentual entre o rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, com nível superior completo, e o rendimento bruto médio mensal dos demais 

profissionais assalariados, com o mesmo nível de escolaridade.
2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 %

BRASIL Profissionais do Magistério R$ 3.844,27 70,3% R$ 3.858,71 72,2% R$ 3.637,60 71,5% R$ 3.768,71 74,9% R$ 3.840,48 76,5% R$ 3.807,65 78,1%

Demais Profissionais R$ 5.464,51 R$ 5.346,96 R$ 5.090,05 R$ 5.034,20 R$ 5.022,45 R$ 4.873,56

SANTA CATARINA Profissionais do Magistério R$ 3.340,11 76,2% R$ 3.450,39 74,2% R$ 3.365,32 83,2% R$ 3.507,63 80,1% R$ 3.292,69 82,9% R$ 3.398,35 82,9%

Demais Profissionais R$ 4.382,84 R$ 4.651,25 R$ 4.046,34 R$ 4.378,13 R$ 3.974,14 R$ 4.101,08

INDICADOR 17B (META 18 NACIONAL)
O Município possui plano de carreira e remuneração dos profissionais de magistério?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO

INDICADOR 17C (META 18 NACIONAL)
O Município prevê o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO

INDICADOR 17D (META 18 NACIONAL)
O Município atende ao Piso Salarial Nacional Profissional?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO

INDICADOR 17E (META 18 NACIONAL)
O Município possui plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação não docente?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META 18
18 Meta sobre a Gestão Democrática Prazo da Meta 

Indicador 18A                              
Prazo da Meta 

Indicador 18B                              
Prazo da Meta 

Indicador 18C                              
Prazo da Meta 

Indicador 18D                              

Meta 18 Assegurar a continuidade da gestão democrática no âmbito da Rede Municipal de Florianópolis e garantir condições para que essa se 
efetive nas Redes Públicas conforme legislação específica

Importância da 
Meta

A Meta 18 sobre a gestão democrática no PME se diferencia dos demais planos de educação em razão da rede pública municipal de ensino contar com um processo de 
escolha de diretores das unidades escolares que ocorre com a participação da comunidade escolar. A LDB estabelece que o princípio da participação na gestão dos 
segmentos da comunidade escolar, necessariamente passa pela democratização das decisões que devem ser encaminhadas pelo Projeto Politico Pedagógico. Esta é 
uma maneira de gerir as Instituições  Educativas visando à gestão democrática das mesmas.

INDICADORES DA META
INDICADOR 18A MUNICIPAL Percentual de Escolas nas quais os gestores foram eleitos pela comunidade educativa. Prazo TRIANUAL Alcançou 

indicador? Não

ANO
2016 2019 2021 2024

Meta prevista 100% 100% 100%

Dados da Rede Pública Municipal 87,80% 79.82%

INDICADOR 18B Percentual de Escolas públicas que contaram com a participação de profissionais da educação e comunidade 
educativa na elaboração do PPP e na composição dos Conselhos escolares. Prazo ANUAL Alcançou 

indicador? Sim

ANO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meta executada no período (dado oficial - 
Municipal)

INDICADOR 18C O Município tem colegiados extraescolares (Conselho de Educação, Conselhos de Acompanhamento e 
Controle Social Fundeb, Conselhos de Alimentação Escolar e Fórum Premanentes de Educação)  Prazo ANUAL Alcançou 

indicador? Sim

ANO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Meta executada no período (dado oficial - 
Municipal) SIM SIM

INDICADOR 18D O Município oferta infraestrutura e capacitação aos membros dos Conselhos de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb, Conselhos de Alimentação Escolar e Fórum Permanentes de Educação. Prazo ANUAL Alcançou 

indicador? Sim

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Meta executada no período (dado oficial - 
Municipal) SIM SIM

NOTA Os  indicadores  18 C e 18D  foram  incluídos na linha base de monitoramento do PNE em 2020.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META 18
Meta 18 Assegurar a continuidade da gestão democrática no âmbito da Rede Municipal de Florianópolis e garantir condições para que essa se efetive nas Redes Públicas 

conforme legislação específica.

ESTRATÉGIA
18.1 Garantir o repasse de transferências voluntárias da União para o Estado e 
Município, que tenham definida em lei específica a gestão democrática, no âmbito 
de sua abrangência.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há previsão 
orçamentária Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Interativo. SIM Concluída

2020 A SME executa a estratégia através da execução dos Programas Federais definidos em Lei, tais como: PNAE, PENATE, Salário 
Educação, FUNDEB, Brasil Carinhoso, Transferências voluntárias por meio de Termos de Compromissos via Plano de Ações Articuladas. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

18.2 Consolidar o Fórum Permanente de Educação do Município, envolvendo os 
gestores públicos, a sociedade civil organizada, os sindicatos, cumprindo a 
legislação específica e os regimentos, estimulando os debates das políticas 
educacionais, a coordenação das Conferências de Educação, bem como 
acompanhar e avaliar periodicamente a implantação do plano de Educação 
Municipal.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há previsão 
orçamentária Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Decreto nº 13.800 de 08/12/2014 que Institui o Fórum Municipal de Educação de Florianópolis. SIM Concluída

2017 SME - Decreto Nº 13.800 de 08/12/2014 que Institui o Fórum Municipal de Educação de Florianópolis - FME. SIM Concluída

2018 SME - O Decreto nº 13.800 de 08/12/2014 instituiu o Fórum Municipal de Educação de Florianópolis – FME que é atuante. SIM Concluída

2019 SME - O Decreto nº 13.800 de 08/12/2014 instituiu o Fórum Municipal de Educação de Florianópolis – FME que é atuante. SIM Concluída

2020 SME - O Decreto Nº 13.800 de 08/12/2014, institui o Fórum Municipal de Educação de Florianópolis - FME. SIM Concluída

Obs.:



ESTRATÉGIA 18.3 Apoiar e incentivar as organizações estudantis, reconhecendo-as como 
espaço de participação e exercício da cidadania.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há previsão 
orçamentária Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - A partir da Lei n° 7503/2007. SIM Concluída

2017 SME - Formação de Grêmios Estudantis nas Unidades Educativas do Ensino Fundamental e nos núcleos da Educação de Jovens e 
Adultos – EJA. SIM Concluída

2018 SME fomenta a formação de Grêmios Estudantis nas Unidades Educativas do Ensino Fundamental e do Conselho Estudantil dos núcleos 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA. SIM Concluída

2019 SME fomenta a formação de Grêmios Estudantis nas Unidades Educativas do Ensino Fundamental e do Conselho Estudantil dos núcleos 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA SIM Concluída

2020 A SME fomenta a formação de Grêmios Estudantis nas Unidades Educativas do Ensino Fundamental e do Conselho Estudantil dos 
núcleos da Educação de Jovens e Adultos – EJA. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 18.4 Ampliar a participação nos Conselhos já existentes no Município, dos 
representantes dos Conselhos Escolares e das APP’s.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há previsão 
orçamentária Executou estratégia? Parcialmente

2017 SME - Conselhos participando ativamente dos Planos de Gestão e Avaliação dos Planos e Diretores. SIM Concluída

2020 Na SME  os Conselhos participando ativamente dos Planos de Gestão e Avaliação dos Planos e Diretores. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
18.5 Implementar a participação dos Conselhos Escolares, APP’s e grêmios 
estudantis na tomada de decisões, elaboração e acompanhamento do Projeto 
Político Pedagógico.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 8.009; 8.010; 8.035; Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Resolução 003/2009 SIM Concluída

2017
A Rede implementa Programa de Políticas de Incentivo e Apoio para Participação dos Profissionais  da Educação e Comunidade 
Educativa em: Fóruns e Conferências de Educação, Conselhos Escolares,   Associação de Pais e Professores - APPs, Grêmios, 
Programas de Capacitação, Decisões para aplicações de Verbas Públicas, Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos, Planos de 
Gestão Escolar, regimento Escolar, Avaliação dos Gestores das Escolas, entre outros.
- Resolução 003/2009

SIM Concluída

2018
A SME implementa Programa de Políticas de Incentivo e Apoio para participação dos profissionais da educação e comunidade educativa 
em: Fóruns e Conferências de Educação, Conselhos Escolares, Associação de Pais e Professores - APPs, Grêmios, Programas de 
Capacitação, Decisões para aplicações de Verbas Públicas, Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos, Planos de Gestão Escolar, 
Regimento Escolar, Avaliação dos Gestores das Escolas, entre outros - Resolução nº 003/2009.

SIM Concluída

2019
A SME implementa Programa de Políticas de Incentivo e Apoio para participação dos profissionais da educação e comunidade educativa 
em: Fóruns e Conferências de Educação, Conselhos Escolares, Associação de Pais e Professores - APPs, Grêmios, Programas de 
Capacitação, Decisões para aplicações de Verbas Públicas, Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos, Planos de Gestão Escolar, 
Regimento Escolar, Avaliação dos Gestores das Escolas, entre outros - Resolução nº 003/2009

SIM Em desenvolv.

2020
A SME - implementa Programa de Políticas de Incentivo e Apoio para Participação dos Profissionais  da Educação e Comunidade 
Educativa em: Fóruns e Conferências de Educação, Conselhos Escolares, Associação de Pais e Professores - APPs, Grêmios, 
Programas de Capacitação, Decisões para aplicações de Verbas Públicas, Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos, Planos de 
Gestão Escolar, regimento Escolar, Avaliação dos Gestores das Escolas, entre outros.
- Resolução 001/2019

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

18.6 Promover programas de capacitação para os Conselheiros dos Conselhos do 
FUNDEB da Educação, Conselhos Escolares, APP’s, Conselho de Alimentação 
Escolar, e outros proponentes das políticas públicas nas áreas sociais em 
especial da Educação.

Na LOA de 2020 foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 
vinculados a esta estratégia:  8.009; 8.010; 8.035; Executou estratégia? Parcialmente

2016 A SME, apoia e desenvolve ações de formação para qualificar a atuação dos conselheiros. SIM Concluída

2017 SME - Capacitação sobre Avaliação da Gestão. SIM Concluída

2020 A SME oferece capacitação através do Programa Formação pela Escola, em parceria com a Secretaria Municipal de Educaçãoatravés de Tutoria Municipal. 
Tutoras: Cristiane Farias; Maria Aparecida Garcia; Simone àvila Fochesato. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
18.7 Dar continuidade à política de descentralização de recursos, consolidando a 
autonomia administrativa, financeira e pedagógica das Unidades Educativas, bem 
como atender as demandas estruturais e pedagógicas das unidades educativas.

 Nas LOAs, 2016, 2017,  foram identificados os seguintes Projetos/Ativ.
2.421; 2.903; Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada via descentralização de verbas. SIM Concluída

2017  SME - Estratégia iniciada via Descentralização de Verbas. SIM Concluída

2019
A SME -  por meio da DIOP publica a Lei de criação do Programa de Descentralização Financeira de valores de pequena monta para as 
Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino PDDF Lei nº 10.634, de 16 outubro de 2019, publicação do decreto que regulamenta 
o PDDE Decreto nº 20.902, de 12 de novembro 2019, início do cadastro das APPs para abertura da conta bancária e recebimento do 
PDDF; produção de manual de execução; reuniões de formação sobre o PDDF com diretores das unidades escolares e diretoria das 
APPs; acompanhamento da execução do PDDF pelas APPs e; análise das prestações de contas do PDDF.

SIM Concluída



2020
A Secretaria Municipal de Educação por meio da DIOP publica a Lei de criação do Programa de Descentralização Financeira de valores 
de pequena monta para as Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino PDDF Lei nº 10.634, de 16 outubro de 2019, publicação 
do decreto que regulamenta o PDDE Decreto nº 20.902, de 12 de novembro 2019, início do cadastro das APPs para abertura da conta 
bancária e recebimento do PDDF; produção de manual de execução; reuniões de formação sobre o PDDF com diretores das unidades 
escolares e diretoria das APPs; acompanhamento da execução do PDDF pelas APPs e; análise das prestações de contas do PDDF.

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
18.8 Aprimorar o processo de legitimação por meio de eleição direta pela 
comunidade escolar, e definir critérios técnicos e desempenhos do processo de 
escolha dos gestores das Escolas da Rede Municipal.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há previsão 
orçamentária Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia parcialmente atendida com ênfase na necessidade de aprimorar o processo eleitoral e formação de gestores. SIM Concluída

2017 SME - Avaliação dos Gestores executada de acordo com a Portaria de Eleição. SIM Concluída

2018 SME a  avaliação dos gestores é executada de acordo com a Portaria de Eleição. SIM Concluída

2019 SME a  avaliação dos gestores é executada de acordo com a Portaria de Eleição. SIM Concluída

2020 Na SME a avaliação dos gestores é executada de acordo com a Portaria de Eleição. Em desenvolv.

Obs.:

ESTRATÉGIA
18.9 Ampliar a participação da comunidade escolar na formulação dos projetos 
políticos pedagógicos dos currículos escolares, planos de gestão escolar e 
regimentos escolares, assegurando processo de avaliação dos Gestores 
Escolares.

Previsão Orçamentária 
da Ação (LOA)

Não há previsão 
orçamentária Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia parcialmente alcançada, tendo em vista que a participação da comunidade na formulação do PPP e Regimento interno 
ainda não se efetivou em todas as unidades conforme questionário encaminhado aos diretores. A discussão coletiva do Projeto de gestão 
e o processo de avaliação de gestores escolares se consolidou.

SIM Concluída

2017 SME - Obrigatoriedade de aprovação dos Projetos de Gestão pelos Conselhos Escolares. SIM Concluída

2018 SME - A estratégia é executada pela SME com a obrigatoriedade de aprovação dos Projetos de Gestão pelos Conselhos Escolares. SIM Concluída

2019 SME - A estratégia é executada pela SME com a obrigatoriedade de aprovação dos Projetos de Gestão pelos Conselhos Escolares das 
Unidades Educativas. SIM Concluída

2020
SME - há a obrigatoriedade de aprovação dos Projetos de Gestão pelos Conselhos Escolares Deliberativos das Unidades Educativas. SIM Concluída

NDI/UFSC - a  instância máxima de deliberação é o colegiado, que possui representação de todos os entes da comunidade escolar SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
18.10 Promover programas de formação para os gestores escolares e postulantes 
ao cargo, bem como aprimorar os critérios e perfil para o provimento do cargo por 
meio do processo de eleição direta.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o seguinte Projeto/Atividade 
vinculado a esta estratégia: 2.173;                                                                                                                              Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia parcialmente alcançada, tendo em vista que a formação foi ofertada apenas aos candidatos à gestão, não 
contemplando todos os gestores da rede. O aprimoramento dos critérios e perfil para o provimento do cargo foi alcançado por meio do 
decreto de eleição."

SIM Concluída

2017 SME - Em 2017 não foi realizada a formação a candidatos ao cargo de diretor, pois a mesma ocorreu no ano anterior quando 
aconteceram também as eleições ao cargo. SIM Concluída

2018 SME -  em 2018 não foi realizada a formação a candidatos ao cargo de diretor, pois a mesma ocorreu em 2016 quando aconteceram 
também as eleições ao cargo. SIM Concluída

2019 SME - A Secretaria Municipal de Educação, através da Gerência de Formação primou pela formação para
os candidatos a novos diretores na eleição de 2019, totalizando 207 inscritos. SIM Concluída

2020
SME - DGE – formação de gestores e presidência da comissão de eleição.  Em 2019 foi organizado  curso de formação para candidatos 
ao cargo de gestor de unidade educativa (EBM’s e NEIM’S) e este constou como pré-requisito às eleições para a gestão 2020-2023. No 
ano de 2020 foi ofertada formação com temática “ Letramento Digital” para auxiliar os gestores na utilização de recursos digitais e 
educacionais frente ao cenário apresentado pela Pandemia do SARS-Cov-2 (COVID 19) .

SIM Concluída

NDI - A UFSC promove esse tipo de formação para os gestores da universidade. SIM Concluída

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para os Indicadores 18A, 18B

Meta 18 Assegurar a continuidade da gestão democrática no âmbito da Rede Municipal de Florianópolis e garantir condições para que essa se efetive nas Redes 
Públicas conforme legislação específica

Indicador 18A Municipal Percentual de Escolas nas quais os gestores foram eleitos pela comunidade educativa.

Indicador 18B Municipal Percentual  de Escolas públicas que contaram com a participação de profissionais da educação e comunidade educativa na elaboração do 
PPP e na composição dos Conselhos escolares.quais os gestores foram eleitos pela comunidade educativa.

Níveis de desagregação Estado e Município

Periodicidade de atualização Anual

Comentários
a)Respostas de SIM ou NÃO

b)As respostas devem ser respondidas a partir do cumprimento das legislações nacionais em vigor para os itens identificados em cada indicador.



INDICADOR 18A
Percentual de escolas públicas que selecionam diretores por meio de processo seletivo qualificado e eleição com participação da comunidade escolar

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
seleção de 
Diretores

% do 
indicador

Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
seleção de 
Diretores

% do 
indicador

Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
seleção de 
Diretores

% do 
indicador

Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
seleção de 
Diretores

% do 
indicador

Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
seleção de 
Diretores

% do 
indicador

Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
seleção de 
Diretores

% do 
indicador

Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
seleção de 
Diretores

% do 
indicador

INDICADOR 18B
Percentual de escolas públicas que possuem colegiados intraescolares (Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
Colegiados 

Interescolares

% do indicador
Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
Colegiados 

Interescolares

% do indicador
Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
Colegiados 

Interescolares

% do indicador
Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
Colegiados 

Interescolares

% do indicador
Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
Colegiados 

Interescolares

% do indicador
Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
Colegiados 

Interescolares

% do indicador
Total de 
Escolas 
Públicas

Total de 
Escolas 

Públicas com 
Colegiados 

Interescolares

% do indicador

INDICADOR 18C
O Município  tem colegiados extraescolares (Conselho de Educação, Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundeb, Conselhos de Alimentação Escolar e Fórum Permanentes de Educação)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO

INDICADOR 18D
O Município oferta infraestrutura e capacitação aos membros dos Conselhos de Educação, Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Conselhos de Alimentação Escolar?
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO SIM NAO



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

META 19

Meta sobre Financiamento da Educação Prazo da Meta 
Indicador 19A                              ANUAL Prazo da Meta 

Indicador 19B                              ANUAL Prazo da Meta 
Indicador 19C                              ANUAL Prazo da Meta 

Indicador 19D                              ANUAL

Meta 19

Ampliar o investimento público em educação pública, em regime de colaboração com a União, Estado e Município, de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do produto interno bruto (PIB) do país, no 5º(quinto) ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% 
(dez por cento) do PIB ao final do decênio, com vinculação de outras fontes de recursos, assegurando o investimento mínimo de 30% dos recursos 
próprios do município para a Educação.

Importância da 
Meta

A Constituição Federal de 1988 estabelece que os entes federados devem aplicar percentuais da receita resultante de impostos e que deve ter prioridade o 
atendimento do ensino obrigatório. Determina ainda que o financiamento da educação básica pública será suplementado com a contribuição social do salário-
educação. 
Em 2009, com a Emenda Constitucional nº 59 determina que a aplicação de recursos públicos em educação deve ter relação proporcional com o PIB. No caso do PME 
7% do PIB municipal até 2021 e 10% no final de vigência do PME.  

INDICADORES DA META
INDICADOR  19 A Elevar o gasto público municipal em educação pública de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024 Prazo Municipal Alcançou Não 

Prazo SC Alcançou Não 

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Meta prevista 7% 10%

Meta executada no período (dado 
oficial - SDE e TCE  SC)- Municipal 1,9% 2,1% 2,3% 2,1% 2,3%

Meta executada no período (dado 
oficial - SDE e TCE  SC)- Estadual 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7%

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META 19

Meta 19
Ampliar o investimento público em educação pública, em regime de colaboração com a União, Estado e Município, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% 
(sete por cento) do produto interno bruto (PIB) do país, no 5º(quinto) ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 
decênio, com vinculação de outras fontes de recursos, assegurando o investimento mínimo de 30% dos recursos próprios do município para a Educação.                                                           

ESTRATÉGIA

19.1 Propor que o regime de colaboração, entre os entes da federação 
(federal, estadual e municipal), seja mais equânime, a fim de estabelecer 
articulação que possibilite o atendimento das demandas oriundas do ensino 
público.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA)

Não há previsão 
orçamentária para essa 

ação
Executou estratégia? Parcialmente

2017 A SME -  tem Convênios com o Governo do Estado; Convênios com o Governo Federal; Programas com o Governo Federal. SIM Concluída

2018
A SME possui convênios com o Governo do Estado, com o Governo Federal e com o Banco Interamericano.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC tem pactuado termos de cooperação na busca por estratégias colaborativas entre as 
partes envolvidas, a fim de estabelecer articulação que possibilite o atendimento das demandas oriundas do ensino público.

SIM Concluída

2019
A SME possui convênios com o Governo do Estado, com o Governo Federal e com o Banco Interamericano.

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC tem pactuado termos de cooperação na busca por estratégias colaborativas entre as 
partes envolvidas, a fim de estabelecer articulação que possibilite o atendimento das demandas oriundas do ensino público.

SIM Concluída

2020 A SME possue convenios com Convênios com o Governo do Estado; Convênios com o Governo Federal;Programas com o Governo 
Federal e Banco Interamericano. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
19.2 Assegurar a correta aplicação dos recursos, na Manutenção e 
Desenvolvimento de Ensino, criando mecanismo de acompanhamento dos 
investimentos e Custo/Aluno/Qualidade (CAQ).

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA)

Não há previsão 
orçamentária Executou estratégia? Parcialmente

2016 Estratégia iniciada conforme dados DIAF (Diretoria Administrativa Financeira) SIM Em desenvolv.

2017
SME - Não recebemos a homologação do Ministério Público da Educação – MEC para implementação da metodologia do Custo 
Aluno/Qualidade - CAQ conforme o Plano Nacional de Educação – PNE. Não Não iniciada

A UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, organiza e apresenta Relatórios com dados postados no sistema de Monitoramento e 
Avaliação do Ministério da Educação - MEC / Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle-SIMEC, de modo a avaliar, 
acompanhar e prestar contas dos investimentos Custo/Aluno e demais recursos orçamentários e financeiros destinados a Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC, bem como, a sua manutenção

SIM Concluída

2018
SME prima pela correta aplicação dos recursos, por meio do cumprimento das legislações. Em execução, o CAQ. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC semestralmente organiza e apresenta relatórios com dados postados no sistema de 
monitoramento e avaliação do MEC - SIMEC, de modo a avaliar, acompanhar e prestar contas dos investimentos Custo/Aluno e demais 
recursos orçamentários e financeiros destinados a UFSC, bem como, a sua manutenção.

SIM Concluída

2019
A SME prima pela correta aplicação dos recursos, por meio do cumprimento das legislações. Em execução estudo para a implantação do 
custo aluno qualidade no âmbito da rede pública municipal de ensino. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC semestralmente organiza e apresenta relatórios com dados postados no sistema de 
monitoramento e avaliação do MEC - SIMEC, de modo a avaliar, acompanhar e prestar contas dos investimentos Custo/Aluno e demais 
recursos orçamentários e financeiros destinados a UFSC, bem como, a sua manutenção.

SIM Concluída

2020 A SME Consolida a correta aplicação dos recursos, por meio do cumprimento das legislações. Em execução estudo para a implantação do 
custo aluno qualidade ( CAQ)no âmbito da rede pública de municipal de ensino. SIM Concluída



APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB MUNICIPAL,                                                                                                                                                    
EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ANÁLISES DO FÓRUM MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

2016 3,45%

O gráfico nos aponta uma crescente disponibilidade dos 
recursos do FUNDEB com a folha de pagamento dos 
profissionais de educação a partir de 2017, chegando 
próximo a 100% nos últimos dois anos .
Nota-se que em 2020, o valor residual na ordem de 
0,16% foi aplicado na manutenção e no desenvolvimento 
do ensino na Rede Municipal de Educação de 
Florianópolis.

2017 4,99%

2018 0,00%

2019 0,66%

2020 0,16%

FONTE DE 
PESQUISA https://www.fnde.gov.br/siope/demonstrativoFundebMunicipal.do?acao=atualizar&pag=result&anos=2016&periodos=-1&cod_uf=42&municipios=120001&g-recaptcha-response=

Obs.:

ESTRATÉGIA

19.3 Fortalecer os Conselhos de Acompanhamento e Fiscalização dos 
recursos da educação, garantindo o controle social e a transparência na 
utilização dos recursos públicos aplicados na educação, nforme Lei 
Complementar n° 101/2000, com a redação dada pela Lei Complementar n° 
131/2009.

Nas LOAs de 2019, 2020, foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 
vinculados a esta estratégia: 8.009; 8.010; 8.035;                                                                                                                                                                                     Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada conforme dados DIAF (Diretoria Administrativa Financeira), assim como, tribunal de contas do estado realiza 
auditoria do PRAEB (Programa de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Básica). SIM Concluída

2017 SME - Em execução com o Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, Conselho de Alimentação 
Escolar; Auditorias e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. SIM Concluída

2018
A SME trabalha em conjunto com o Conselho do FUNDEB, com o Conselho de Alimentação Escolar, bem como com auditorias e 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC realiza auditoria interna e externa. SIM Concluída

2019
A SME trabalha em conjunto com o Conselho do FUNDEB, com o Conselho de Alimentação Escolar, bem como com auditorias e 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.    SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC realiza auditoria interna e externa. SIM Concluída

2020 A SME trabalha em conjunto com o Conselho do FUNDEB, com o Conselho de Alimentação Escolar, bem como com auditorias e 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

19.4 Garantir o fortalecimento das unidades escolares, assegurando 
autonomia financeira através de descentralização de recursos, diretamente 
às unidades educativas, com a finalidade de pequenos reparos, manutenção 
e cumprimento de seus projetos pedagógicos.

 Nas LOAs de 2016, 2017, 2020, foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 
vinculados a esta estratégia: 2.027; 2.903;                                                 Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada conforme repasse da verba descentralizada, e contrato de manutenção por lote, conforme dados DIINFRA 
(Departamento de infraestrutura) SIM Concluída

2017 SME - Estratégia iniciada conforme repasse da verba descentralizada, através do Programa Municipal de Descentralização Financeira e 
Escola Aberta – PDEA. Decreto Municipal 5318/07 SIM Concluída

2018 SME - Existia o programa PDEA por meio do Decreto Municipal 5318/07. Após consulta ao TCE o qual fez menção ao Prejulgado nº 1.870 
ficou suspenso o referido programa. Iniciou-se tramitação para criação de novo programa com nova legislação. SIM Concluída

2019
SME - Existia o programa PDEA por meio do Decreto Municipal 5318/07. Após consulta ao TCE o qual fez menção ao Prejulgado nº 1.870 
ficou suspenso o referido programa. Iniciou-se tramitação para criação de novo programa com nova legislação.Atualmente a Lei de criação 
do Programa de Descentralização Financeira de valores de pequena monta para as Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino 
PDDF Lei nº 10.634, de 16 outubro de 2019, publicação do decreto que regulamenta o PDDE Decreto nº 20.902, de 12 de novembro 
2019.

SIM Concluída

2020 Na SME  foi instituído pela lei 10.634 de 16 de outubro de 2019 o Programa de Descentralização Financeira - PDDF e regulamentado pelo 
Decreto 20.902 de 12 de novembro de 2019. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA 19.5 Divulgar, anualmente, o custo aluno das unidades escolares públicas e 
das respectivas redes de ensino.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o seguinte Projeto/Atividade vinculado a 
esta estratégia: 2.368;                                                                                                                                           Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada conforme DIAF (Diretoria Administrativa Financeira) SIM Em desenvolv.

2017 SME - Não recebemos a homologação do Ministério Público da Educação – MEC para implementação da metodologia doCusto 
Aluno/Qualidade  - CAQ conforme o Plano Nacional de Educação – PNE. SIM Em desenvolv.

2018 Na SME existe a implementação de um projeto para a sistematização do Custo Aluno. SIM Em desenvolv.

2019 Na SME existe a implementação de um projeto para a sistematização do Custo Aluno. SIM Em desenvolv.

2020 Na SME - Secretaria Municipal de Educação, existe a implementação de um projeto na SME para a sistematização do Custo Aluno. SIM Em desenvolv.

AÇÃO 1
INVESTIMENTO EDUCACIONAL, POR ALUNO

https://www.fnde.gov.br/siope/demonstrativoFundebMunicipal.do?acao=atualizar&pag=result&anos=2016&periodos=-1&cod_uf=42&municipios=120001&g-recaptcha-response=


AÇÃO 1
Educação 

Infantil
Ensino 

Fundamental
Ensino 
Médio

Ensino 
Superior

Educação de 
Jovens e 
Adultos

Educação 
Especial

Educação 
Profissional

Total de Investimentos por 
aluno

2016 R$ 0,00

2017 R$ 0,00

2018 R$ 0,00

2019 R$ 0,00

2020 R$ 0,00

FONTE DE 
PESQUISA https://www.fnde.gov.br/siope/indicadoresFinanceirosEEducacionais.do?acao=atualizar&anoPaginacao=-1&paginacao=&pag=result&cod_uf=42&municipios=120001&g-recaptcha-response=

Obs.: Média do investimento ao longo dos 6 bimestres registrados no Siope

ESTRATÉGIA
19.6 Acompanhar e garantir a articulação entre as metas deste Plano e 
demais instrumentos orçamentários PPA, LDO e LOA nos níveis etapas e 
modalidades de ensino, de responsabilidade municipal.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2017  SME - Em implementação através dos Projetos Atividades contidos no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação. SIM Concluída

2018 A SME implementa esta estratégia através dos projetos atividades contidas no orçamento da Secretaria Municipal de Educação SIM Concluída

2019 A SME implementa esta estratégia através dos projetos atividades contidas no orçamento da
Secretaria Municipal de Educação. SIM Concluída

2020 A SME implementação através dos projetos atividades contidos no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
19.7 Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os Sistemas de Ensino no 
Município de Florianópolis, definindo responsabilidades e assegurando a 
qualidade da educação no município.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA)

Não há previsão orçamentária 
para essa ação Executou estratégia? Parcialmente

2017  SME - Resgate das reuniões periódicas com o Fórum Municipal de Educação, de modo a garantir a manutenção da estratégia. SIM Concluída

2018 A SME realiza reuniões periódicas com o Fórum Municipal de Educação, de modo a garantir a execução da estratégia. SIM Concluída

2019 A SME realiza reuniões periódicas com o Fórum Municipal de Educação, de modo a garantir a
execução da estratégia. SIM Concluída

2020 A SME efetua reuniões periódicas com o Fórum Municipal de Educação, de modo a garantir a manutenção da estratégia. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
19.8 Acompanhar a aplicação dos recursos repassados pelo governo 
Federal, Estadual e do empréstimo vinculado ao Banco Interamericano (BID), 
tornando-o público em portal informativo todo o processo.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes Projetos/Atividades 
vinculados a esta estratégia: 2.151; 2.368;                                                                                                                   Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada com a publicação em diário oficial e jornais de grande publicação. SIM Concluída

2017 SME - Estratégia iniciada com a publicação em diário oficial e jornais de grande publicação, bem como no portal da transparência do 
Município, além das Fiscalizações do Tribunal de Contas do Estado. SIM Concluída

2018 SME - Estratégia iniciada com a publicação em diário oficial e jornais de grande publicação, bem como no portal da transparência SIM Concluída

2019 SME - Estratégia iniciada com a publicação em diário oficial e jornais de grande publicação, bem como no
portal da transparência. SIM Concluída

2020 Na SME a estratégia iniciada com a publicação em diário oficial e jornais de grande publicação, bem como no portal da transparência. SIM Concluída

Obs.:

 19.9 Propugnar para que a União e o Estado apliquem respectivamente, no mínimo, 25 e 
30% dos recursos próprios em educação.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA)  Executou estratégia?

2018 A SME faz acompanhamento, junto à Secretaria Municipal da Fazenda da execução e percentual dos investimentos em Educação. SIM Concluída

2019 A SME faz acompanhamento, junto à Secretaria Municipal da Fazenda da execução e percentual dos investimentos em Educação. SIM Concluída

2020 A SME realiza companhamento, junto à Secretaria Municipal da Fazenda a execução e percentual dos investimentos em Educação. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
19.10 Mobilizar a sociedade florianopolitana para acompanhar a aprovação e 
regulamentação do custo/aluno/qualidade no Congresso Nacional, assegurando a 
complementação financeira da União ao FUNDEB, que garanta o custo real do aluno.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia?

https://www.fnde.gov.br/siope/indicadoresFinanceirosEEducacionais.do?acao=atualizar&anoPaginacao=-1&paginacao=&pag=result&cod_uf=42&municipios=120001&g-recaptcha-response=


2017 SME Não recebemos a homologação do Ministério Público da Educação – MEC para implementação da metodologia do Custo 
Aluno/Qualidade  - CAQ conforme o Plano Nacional de Educação – PNE. SIM Em desenvolv.

2018 A SME realiza levantamentos e estudos para a consolidação dos dados para o efetivo cálculo do Custo Aluno. SIM Em desenvolv.

2019 Aguardando a homologação e consequente implementação da matriz de padrões mínimos de qualidade para a Educação Básica pública no Brasil, conforme voto do Relator ao 
Parecer CNE/CEB nº 3/2019, aprovado em 26 de março de 2019

Executou Ação? Não Iniciada
FONTES 

DE DADOS
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=110291-pceb003-19-1&category_slug=abril-2019-pdf&Itemid=30192

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=99801-produto-propostas-do-custo-aluno-qualidade-inicial-
caqi&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192

Obs.:

ESTRATÉGIA 19.11 Garantir no município a aplicação de no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos 
próprios na educação.

Previsão Orçamentária da 
Ação (LOA) Executou estratégia?

2017 SME - Estratégia alcançada, conforme Lei Municipal e Lei de Diretrizes Orçamentárias. SIM Concluída

2018 A SME em 2018 aplicou o percentual mencionado na estratégia. SIM Concluída

2019 A SME em 2018 aplicou 28,39% e, em 2019 aplicou 26,07%, acima do limite constitucional de 25% SIM Concluída

2020 A SME executa a estratégia conforme LEI Municipal e Lei de Diretrizes Orçamentárias.Em 2020 foi aplicado 29,50%. SIM Concluída

APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 30% (TRINTA POR CENTO)                                                                                                                                                            
DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO

ANÁLISES DO FÓRUM MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO

2014 27,15%

Observa- se que Florianópolis supera o limite 
constitucional com a manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 

2015 27,90%

2016 30,16%

2017 25,83%

2018 27,81%

2019 27,04%

2020 25,55%

FONTE DE 
PESQUISA http://servicos.tce.sc.gov.br/         

Obs.:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=110291-pceb003-19-1&category_slug=abril-2019-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=99801-produto-propostas-do-custo-aluno-qualidade-inicial-caqi&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=99801-produto-propostas-do-custo-aluno-qualidade-inicial-caqi&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://servicos.tce.sc.gov.br/


INDICADOR 20A Nacional
Elevar o gasto público municipal em educação pública de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024

Dados para o acompanhamento do gasto público municipal e estadual em educação pública para contribuir com a meta 20 do PNE que sugere a elevação de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024
INDICADOR 20A Municipal - Dados do Município - % da Evolução do PIB Municipal

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB Municipal PIB Municipal % Evolução do PIB em relação 
ao ano anterior

Despesas por 
Função Educação % Indicador PIB Municipal % Evolução do PIB em relação 

ao ano anterior
Despesas por 

Função Educação % Indicador PIB Municipal % Evolução do PIB em relação 
ao ano anterior

Despesas por 
Função Educação % Indicador PIB Municipal % Evolução do PIB em relação ao 

ano anterior
Despesas por 

Função Educação % Indicador PIB Municipal % Evolução do PIB em relação 
ao ano anterior

Despesas por 
Função Educação % Indicador PIB Municipal

% Evolução do 
PIB em relação 
ao ano anterior

Despesas por 
Função Educação % Indicador PIB Municipal

% Evolução do 
PIB em relação 
ao ano anterior

Despesas por 
Função Educação % Indicador 

R$ 14.974.993.084,30 R$ 16.915.925.686,03 11,5% R$ 314.775.376,63 1,9% R$ 17.619.983.833,35 4,0% R$ 365.224.824,85 2,1% R$ 18.660.875.641,73 5,6% R$ 434.767.969,03 2,3% R$ 19.512.519.361,52 4,4% R$ 406.191.601,12 2,1% R$ 21.043.524.935,01 7,3% R$ 473.851.019,88 2,3% R$ 530.914.902,43 R$ 489.659.343,63

ENTE 
FEDERATIVO

INDICADOR 20A Nacional
Elevar o gasto público municipal em educação pública de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024

Dados para o acompanhamento do gasto público municipal e estadual em educação pública para contribuir com a meta 20 do PNE que sugere a elevação de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024
INDICADOR 20A Municipal - Dados do Estado de Santa Catarina

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB Estadual PIB Estadual % Evolução do PIB em 
relação ao ano anterior

Despesas por Função 
Educação % Indicador PIB Estadual % Evolução do PIB em 

relação ao ano anterior
Despesas por Função 

Educação % Indicador PIB Estadual % Evolução do PIB em 
relação ao ano anterior

Despesas por Função 
Educação % Indicador PIB Estadual % Evolução do PIB em 

relação ao ano anterior Despesas por Função Educação % Indicador PIB Estadual % Evolução do PIB em 
relação ao ano anterior

Despesas por Função 
Educação % Indicador PIB Estadual % Evolução do PIB em 

relação ao ano anterior
Despesas por Função 

Educação % Indicador PIB Estadual % Evolução do PIB em 
relação ao ano anterior

Despesas por 
Função 

Educação
% 

Indicador 

Estado de Santa 
Catarina

R$ 214.512.241.569,71 R$ 242.553.370.861,15 11,6% R$ 3.970.251.388,93 1,6% R$ 249.079.642.278,96 2,6% R$ 3.970.251.388,93 1,6% R$ 256.754.668.529,56 3,0% R$ 4.260.569.883,12 1,7% R$ 277.191.960.844,01 7,4% R$ 4.618.601.807,58 1,7% R$ 298.000.000.230,00 7,0% R$ 5.044.904.013,88 1,7% R$ 3.833.759.265,85

FONTES
https://www.sde.sc.gov.br/index.php/2-pib/2427/

http://servicos.tce.sc.gov.br/  

INDICADOR 20A Nacional
Elevar o gasto público municipal em educação pública de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024

Dados para o acompanhamento do gasto público municipal e estadual em educação pública para 
contribuir com a meta 20 do PNE que sugere a elevação de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024

INDICADOR 20B Municipal - Dados do Município
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% Aplicação Limite 
Constitucional em Educação

% Aplicação Limite 
Constitucional em Educação

% Aplicação Limite 
Constitucional em 

Educação
% Aplicação Limite 

Constitucional em Educação
% Aplicação Limite 

Constitucional em Educação
% Aplicação Limite 

Constitucional em Educação

% Aplicação Limite 
Constitucional em 

Educação

27,15% 27,90% 30,16% 25,83% 27,81% 27,04% 25,55%

FONTES http://servicos.tce.sc.gov.br/ 

INDICADOR 20A Nacional
Elevar o gasto público municipal em educação pública de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024

Dados para o acompanhamento do gasto público municipal e estadual em educação pública para 
contribuir com a meta 20 do PNE que sugere a elevação de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024

INDICADOR 20B Municipal - Dados do Estado de Santa Catarina

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% Aplicação Limite 
Constitucional em Educação

% Aplicação Limite 
Constitucional em Educação

% Aplicação Limite 
Constitucional em 

Educação
% Aplicação Limite 

Constitucional em Educação
% Aplicação Limite 

Constitucional em Educação
% Aplicação Limite 

Constitucional em Educação

% Aplicação Limite 
Constitucional em 

Educação

23,21% 22,23% 22,87% 22,70% 23,41% 27,20%

Fonte https://www.tcesc.tc.br/content/contas-do-estado-0

INDICADOR 20A Nacional
Elevar o gasto público municipal em educação pública de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024

Dados para o acompanhamento do gasto público municipal e estadual em educação pública para contribuir com a meta 20 do PNE que sugere a elevação de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024
INDICADOR 20E Municipal - Dados do Município

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valor Consolidado 2013
RCL

Receita Corrente Líquida
Dedução Fundeb 2013

Valor Consolidado 2014

RCL
Receita Corrente 

Líquida
Dedução Fundeb 2014

EVOLUÇÃO DO FUNDEB 
ENTRE 2013 e 2014 Valor Consolidado 2015

RCL
Receita Corrente Líquida

Dedução Fundeb 2015

EVOLUÇÃO DO 
FUNDEB ENTRE 2014 

e 2015
Valor Consolidado 2016

RCL
Receita Corrente Líquida

Dedução Fundeb 2016

EVOLUÇÃO DO FUNDEB 
ENTRE 2015 e 2016

Valor Consolidado 
2017

RCL
Receita Corrente Líquida

Dedução Fundeb 2017

EVOLUÇÃO DO FUNDEB 
ENTRE 2016 e 2017 Valor Consolidado 2018

RCL
Receita Corrente 

Líquida
Dedução Fundeb 2018

EVOLUÇÃO DO FUNDEB ENTRE 
2017 e 2018 Valor Consolidado 2019

RCL
Receita Corrente Líquida

Dedução Fundeb 2019

EVOLUÇÃO DO 
FUNDEB ENTRE 2018 

e 2019
Valor Consolidado 2020

RCL
Receita Corrente 

Líquida
Dedução Fundeb 

2020

EVOLUÇÃO 
DO FUNDEB 

ENTRE 2019 e 
2020

R$ 91.623.386,56 -R$ 57.309.180,17 R$ 102.703.209,79 R$ 62.196.411,83 12,09% R$ 104.693.945,34 R$ 62.045.223,18 1,94% R$ 122.571.328,28 R$ 66.061.458,31 17,08% R$ 134.884.013,09 R$ 68.936.373,14 10,05% R$ 146.118.197,96 R$ 74.259.857,04 8,33% R$ 162.207.480,63 R$ 55.086.786,96 11,01% R$ 167.656.519,25 R$ 81.242.970,63 3,36%

FONTES http://servicos.tce.sc.gov.br/ 
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP

https://www.sde.sc.gov.br/index.php/2-pib/2427/
http://servicos.tce.sc.gov.br/
http://servicos.tce.sc.gov.br/
https://www.tcesc.tc.br/content/contas-do-estado-0
http://servicos.tce.sc.gov.br/
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP


Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para os Indicadores 19A, 19B

Meta 19
 Ampliar o investimento público em educação pública, em regimento de colaboração com a União,Estado e Município, de forma a atingir, no mínimo, o patamar 
de 7 ( sete por cento) do produto interno bruto ( PIB) do país, no 5° ( quinto)ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalentw a 10% ( dez por cento)do 
PIB ao final do decênio, com vinculação de outras fontes de recursos , assegurando o investimento mínimo de 30% dos recursos próprios do município para a 
Educação. 

Indicador 19A Municipal Aplicação do percentual do PIB em educação pública

Indicador 19B Municipal Aplicação de 30% dos recursos próprios do município  em educação pública

Níveis de desagregação Estado e Município

Periodicidade de atualização Anual

Forma de Cálculo

INDICADOR 20 A – NACIONAL

% Gasto público em educação pública de 7,0% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024.

(valor total da Fonte 12 - Educação Municipal ou Estadual do ano analisado / valor do PIB do ano analisado) = % do Gasto público em educação pública

INDICADOR 20 B – MUNICIPAL
(valor do PIB do ano analisado - valor do PIB do ano imediatamente anterior) / valor do PIB do ano analisado = % da Evolução do PIB 
Municipal Anual
INDICADOR 20 C – MUNICIPAL
% Aplicação Limite Constitucional em Educação no âmbito da Rede Municipal de Ensino e da Rede Estadual de Ensino
Valor consolidado pelos Municípios e apresentado por meio do S-Finge ao Tribunal de Contas de Santa Catarina
INDICADOR 20 C – MUNICIPAL
% Aplicação Limite Constitucional em Educação no âmbito da Rede Estadual de Ensino.
Valor consolidado pelo Estado e apresentado por meio do relatório anual ao Tribunal de Contas de Santa Catariana. 
INDICADOR 20 D – MUNICIPAL
% da evolução do FUNDEB em relação ao ano imediatamente anterior
(valor do Fundeb do ano analisado - valor do Fundeb do ano imediatamente anterior) / valor do Fundeb do ano analisado = % da Evolução 
do Fundeb Municipal Anual

Comentários 

O PIB é uma soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um pais, estado ou cidade , geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas 
moedas.     https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                        
São os gastos efetuados pelos  Entes Públicos visando ao atendimento dos serviços e encargos assumidos no interesse geral da sociedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Despesas por Função: representa o maior nível de agrupamento das diversas áreas das despesas que competem ao setor público, como por exemplo, as funções de saúde, assistência, 
segurança, judiciária, legislativa etc.                                                                                                                             
Despesas com Educação: segundo artigo 212 da Constituição Federal de 1988, os Municípios deverão aplicar, no mínimo, 25% da receita proveniente de impostos, compreendida a 
proveniente das transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino.  http://servicos.tce.sc.gov.br/sic/home.php?idmenu=municipio&menu=despesa                                              
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação( Fundeb), é um fundo permanente, constante na Constituição 
por meio de emenda Constitucional nº108/2020 e regulamentado por meio da Lei Complementar nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
O Fundeb é o principal instrumento de financiamento da Educação Básica pública no país, responsável por, aproximadamente, 60% das receitas vinculadas à Educação no âmbito dos 
Estados, Distrito Federal e dos Municípios.  https://www.gov.br/planalto/pt-br                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Os indicadores municipais foram incluidos ao monitoramento do PME, uma vez que a gestão da educação pública, precisa ter elementos de análise da evolução dos investimentos 
públicos em educação, a fim de permitir a elaboração ou a solicitação de planejamentos ou replanejamentos, no âmbito da gestão pública de cada ente federado.

           Observações 

A meta 19 do Plano Municipal de Educação - PME, trata do investimento público em educação no território de Florianópolis, enquanto a mesma meta 19 do Plano Nacional de Educação 
- PNE, trata da Gestão Democrática na Educação Nacional. Ressaltamos que o financiamento da educação no Plano Nacional - PNE , está explicitado em sua meta 20.                                                                                               
Porquanto da inserção da ERER na meta 20  do Plano Municipal de Educação de Florianópolis - PME, a  Meta Gestão Democrática do PME, passou para a Meta 18.                                                                    
Mister informar que a Meta 18 do PNE - Valorização dos Profissionais da Educação, no Plano Municipal de Educação  - PME, foi aglutinada na Meta 17.



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Meta sobre Relações Étnico-Raciais Prazo 1 da Meta  Indicador 20A 2020

Meta 20
Assegurar a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-racial e para o Ensino de História da Cultura Afro-
brasileira e Africana, assim como a Lei n° 11645/2008, em todos os estabelecimentos de Ensino Público e Privado que ofertam a educação básica e ensino 
superior no município, em até cinco anos, após aprovação deste plano.

Importância da Meta

A Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008 estabelece a obrigatoriedade de incluir no currículo oficial da rede de ensino a temática da “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. A Educação das Relações Étnicos-raciais está fundamentado em três princípios norteadores: a consciência política e histórica da 
diversidade e pluralidade da sociedade brasileira; a exigência do fortalecimento de identidades plurais e afirmação dedireitos, particularmente daqueles 
segmentos historicamente discriminados, como a população afro-brasileira, os povos indígenas e os grupos étnicos minoritários; e, por fim, a consecução de 
ações educativas de promoção de igualdade étnico-racial e de combate ao racismo e a quaisquer formas de discriminação.

INDICADORES DA META

INDICADOR 20A Percentual de estabelecimentos de ensino com implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
étnico-racial e para o Ensino de História da Cultura Afro-brasileira e Africana, assim como da Lei n° 11645/2008.

Prazo Municipal Alcançou 
indicador? Não

ANO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meta prevista 100%
Meta executada no período (dado oficial - Municipal)

ESTRATÉGIAS E AÇÕES RELACIONADAS A META

META 20
Assegurar a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-racial e para o Ensino de História da Cultura Afro-brasileira e Africana, assim 
como a Lei n° 11645/2008, em todos os estabelecimentos de Ensino Público e Privado que ofertam a educação básica e ensino superior no município, em até cinco anos, após 
aprovação deste plano.                                                                                           

ESTRATÉGIA

20.1 Revisar, em até dois anos após a aprovação deste Plano, com 
recorte étnico-racial, os indicadores de diagnósticos, diretrizes, objetivos e 
metas para cada um dos níveis e modalidades de ensino e dos itens 
referentes à formação e valorização dos profissionais da educação básica, 
ao financiamento e à gestão de recursos.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2017 SME - Não iniciada, porém a Rede Pública Municipal de Educação de Florianópolis – RMEF já tem alguns indicadores 
desejados. O desenvolvimento desta estratégia depende também do envolvimento das Instituições Privadas e da Rede Pública 
Estadual.

SIM Concluída

2018 A SME já tem alguns indicadores desejados. O desenvolvimento desta estratégia depende também do envolvimento das 
instituições privadas e da Rede Pública Estadual. SIM Concluída

2019 A SME já tem alguns indicadores desejados. O desenvolvimento desta estratégia depende também do
envolvimento das instituições privadas e da Rede Pública Estadual. SIM Concluída

2020 SME - Ação não iniciada, porém a Rede Pública Municipal de Educação de Florianópolis – RMEF já tem alguns indicadores 
desejados. O desenvolvimento desta estratégia depende também do envolvimento das Instituições Privadas e da Rede Pública 
Estadual.

SIM Concluída

Obs.:

 ESTRATÉGIA

20.2 Instituir, fortalecer e manter nas secretarias municipal e estadual de 
educação, setor próprio incumbido de elaborar as políticas públicas para a 
promoção da igualdade racial com estrutura física, recursos humanos e 
dotação orçamentária com rubrica própria para o investimento em 
formação continuada, aquisição de material pedagógico, pesquisas e 
eventos de formação científico cultural para a Educação das Relações 
étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e 
indígena.

 Nas LOAs de 2016, 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 2.179; 4.653; 4.654;                                                                                                                                                                                                         Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Formação Continuada; Evento de Formação Científico Cultural para Educação das Relações Étnico-Raciais. SIM Concluída

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. SIM Concluída

2017 Na Secretaria Municipal de Educação acontece formação Continuada: Evento de Formação Científico Cultural para Educação 
das Relações Étnico-Raciais.                                                                SIM Concluída

2018 Na SME - os servidores que compõem o Programa Diversidade Étnico Racial desenvolvem as ações de formação continuada e 
assessoramento. SIM Concluída

2019 Na SME - os servidores que compõem o Programa Diversidade Étnico Racial desenvolvem as ações de formação continuada e 
assessoramento. SME/DEI - Oferta de formação aos profissionais da educação infantil sobre ERER e realiza Seminário da 
ERER.

SIM Concluída

2020 SME - Na rede municipal, os servidores que compõem o Programa Diversidade Étnico Racial desenvolvem as ações de 
formação continuada e assessoramento.Os profissionais da SME participam da formação sobre ERER (Seminário da ERER). SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

20.3 Incluir o tema da diversidade étnico-racial, das construções 
identitárias e do combate ao racismo em todos os documentos normativos 
e de planejamento de política educacional e curricular, visando ao 
reconhecimento e à valorização positiva das histórias e culturas afro-
brasileira, africana e indígena

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016

Na SME - Estratégia iniciada com a publicação da Matriz Curricular ERER (Educação para as relações Étnico-raciais). SIM Concluída

O IFSC tem desenvolvido esta temática nos Planos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) SIM Concluída

No SENAC - Os cursos contemplam a conscientização e mobilização dos alunos, no intuito de estimular uma postura ética e 
socialmente responsável com relação à diversidade cultural, direitos humanos e questões ambientais. As temáticas 
socioambientais e étnicas são desenvolvidas como temas transversais apresentadas nos Planos de Ensino das disciplinas. As 
práticas pedagógicas incentivam a comunidade acadêmica na aplicação de ações de cunho social e socioambiental.

SIM Concluída

2017
No SENAC - A temática da diversidade consta nos documentos normativos da Rede Municipal.Os cursos do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC contemplam a Conscientização e Mobilização dos alunos, no intuito de estimular uma postura 
ética e socialmente responsável com relação à Diversidade Cultural, Direitos Humanos e Questões Ambientais. As temáticas 
Socioambientais e Étnicas são desenvolvidas como Temas Transversais apresentadas nos Planos de Ensino das disciplinas. As 
Práticas Pedagógicas incentivam a comunidade acadêmica na aplicação de ações de cunho social e socioambiental.

SIM Concluída



2018

Na SME a temática da diversidade consta nos documentos normativos da Rede Municipal. SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, como já afirmado alhures, a Resolução CONSEPE 002/2017 trata 
dessas questões no âmbito da UDESC. SIM Concluída

Na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC a estratégia foi iniciada com a publicação da Matriz Curricular ERER 
(Educação para as relações Étnico-raciais). Vestibular 2017 – Aqui tem Diversidade, Campanhas institucionais e extensivas a 
redes de ensino vinculadas a calendário de eventos de datas representativas deste público. Ex: Dia da Mulher, de combate ao 
racismo, etc...
As questões da diversidade, diferença e identidades estão contempladas na Proposta Curricular do NDI, bem como nas práticas 
pedagógicas.

SIM Concluída

No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC os cursos contemplam a conscientização e mobilização dos alunos, 
no intuito de estimular uma postura ética e socialmente responsável com relação à diversidade cultural, direitos humanos e 
questões ambientais. As temáticas socioambientais e étnicas são desenvolvidas como temas transversais apresentadas nos 
Planos de Ensino das disciplinas. As práticas pedagógicas incentivam a comunidade acadêmica na aplicação de ações de cunho 
social e socioambiental.

SIM Concluída

A Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL trabalha com as temáticas apontadas em suas Unidades de Aprendizagem, 
pois são considerados requisitos legais obrigatórios exigidos pelo MEC. SIM Concluída

2019

Na SME a temática da diversidade consta nos documentos normativos da Rede Municipal. SME/DEI - Oferta de formação aos 
profissionais da educação infantil sobre ERER. Seminário da ERER. SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, como já afirmado alhures, a Resolução CONSEPE nº 002/2017 trata 
dessas questões no âmbito da UDESC. Entretanto, com a recente Resolução CNE nº 002 de 20 de dezembro de 2019, a 
Universidade se viu diante de um cenário iminente de revisão da Resolução que vinha orientando os currículos e dava conta em 
suas bases conceituais dessas questões.

SIM Concluída

Na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC a estratégia foi iniciada com a publicação da Matriz Curricular ERER 
(Educação para as relações Étnico-raciais). Vestibular 2017 – Aqui tem Diversidade, Campanhas institucionais e extensivas a 
redes de ensino vinculadas a calendário de eventos de datas representativas deste público. Ex: Dia da Mulher, de combate ao 
racismo, etc...
As questões da diversidade, diferença e identidades estão contempladas na Proposta Curricular do NDI, bem como nas práticas 
pedagógicas.

SIM Concluída

No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC os cursos contemplam a conscientização e mobilização dos alunos, 
no intuito de estimular uma postura ética e socialmente responsável com relação à diversidade cultural, direitos humanos e 
questões ambientais. As temáticas socioambientais e étnicas são desenvolvidas como temas transversais apresentadas nos 
Planos de Ensino das disciplinas. As práticas pedagógicas incentivam a comunidade acadêmica na aplicação de ações de cunho 
social e socioambiental.

SIM Concluída

A Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL trabalha com as temáticas apontadas em suas Unidades de Aprendizagem, 
pois são considerados requisitos legais obrigatórios exigidos pelo MEC. SIM Concluída

2020

Na SME - A temática da diversidade consta nos documentos normativos da Rede Municipal. Há a oferta de formação aos 
profissionais da educação infantil sobre ERER (Seminário da ERER).      SIM Concluída

No NDI o tema está incluído na proposta curricular e nos projetos e práticas pedagógicas dos grupos de crianças. SIM Concluída

Na UDESC é  feito esse trabalho em nossos currículos, atendendo ao que dispõem os documentos curriculares nacionais de 
caráter mandatário. Também recentemente implantamos a CAAD. SIM Concluída

SENAC - Os cursos do Senac contemplam a conscientização e mobilização dos alunos,no intuito de estimular uma postura ética 
e socialmente responsável com relação à diversidade cultural, direitos humanos e questões ambientais. As temáticas 
socioambientais e étnicas são desenvolvidas como temas transversais apresentadas nos Planos de Ensino das disciplinas. As 
práticas pedagógicas incentivam a comunidade acadêmica na aplicação de ações de cunho social e socioambiental.

SIM Concluída

ESTRATÉGIA

20.4 Instituir e manter no calendário municipal, congregando a rede de 
ensino pública e privada, a Semana da Consciência Negra, para a 
realização de atividades artístico-culturais e debate sobre história e cultura 
afro-brasileira e indígena, bem como o dia 21 de maio, em defesa da 
diversidade.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020,  foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.366; 4.653;  

  
Executou estratégia? Parcialmente

2016 Na SME - Estratégia iniciada conforme LEI Municipal n° 3.789/92. SIM Concluída

O IFSC realiza atividades nos seus 23 câmpus na semana da consciência negra. SIM Concluída

2017
Na SME - É contemplada no caléndário na Rede Municipal de Ensino.Estratégia iniciada conforme Lei Municipal N° 3.789/92. SIM Concluída

A UFSC organiza mesas redondas, Rodas de Conversa, e outras atividades com a participação de comunidades e coletivos. 
(UFSC) SIM Concluída

2018
Na SME - Estratégia contemplada pela rede pública municipal de ensino. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC estratégia iniciada conforme Lei Municipal n° 3.789/92. A UFSC organiza 
mesas redondas, rodas de conversa, e outras atividades com a participação de comunidades e coletivos. SIM Concluída

O NDI/UFSC - De forma específica, não trabalha a partir de datas comemorativas. Esses temas são abordados de forma 
transversal, independente do calendário. SIM Concluída

2019
A Secretaria Municipal de Educação – estratégia parcialmente cumprida contemplada na rede pública municipal de ensino. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC estratégia iniciada conforme Lei Municipal n° 3.789/92. A UFSC organiza 
mesas redondas, rodas de conversa, e outras atividades com a participação de comunidades e coletivos. SIM Concluída

No NDI/UFSC - De forma específica, o  NDI não trabalha a partir de datas comemorativas. Esses temas são abordados de forma 
transversal, independente do calendário. SIM Concluída

2020
Ação parcialmente cumprida, mas contemplada na Rede Municipal de Ensino. Realização do Seminário da Educação das 
Relações Étnico-Raciais. SIM Concluída

No NDI -  os temas são trabalhados ao longo do ano, sem vinculação direta às datas mencionadas. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

20.5 Produzir e distribuir materiais didáticos e paradidáticos, para todos os 
níveis e modalidades de ensino, que contemplem a diversidade étnico-
racial da sociedade brasileira, considerando as regionalidades, que 
problematizem as distorções e equívocos sobre a história, a cultura, a 
identidade dos descendentes de africanos e indígenas.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 2.366; 4.653;                                                                                                                                                                                                   Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Matriz ERER (Educação para as relações Étnico-raciais) SIM Concluída

2017

Na SME a estratégia é contemplada na Rede Municipal de Ensino. SIM Concluída



2017

UDESC- O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB é um dos espaços da Universidade que tem contribuído para a formação 
inicial e continuada dos professores, no que toca a essas questões da Educação para as Relações Étnico-Raciais - ERER. O 
Laboratório de Estudos Pós-coloniais e Decoloniais - AYA igualmente. 

SIM Concluída

UFSC - Matriz Educação para as relações Étnico-Raciais -ERER Coordenaria de Diversidade Sexual e Enfrentamento da 
Violência de Gênero- CDGEN/Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade - SAAD / Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC/  Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades Coordenadoria de Diversidade Sexual e Enfrentamento da Violência do 
GêneroMinistério da Educação – MEC/Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPRIR 10 – Uma 
década de Igualdade Racial 2003-2013 RACISMO E CRIME! – Não aceite a intolerância e o preconceito. Sabia como denunciar 
a discriminação racial e defender os seus direitos Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC- Um mundo de possibilidades 
ações afirmativas 2018 CHEGA DE VIOLENCIA – COMBATE A PRÁTICAS SEXISTAS, HOMO-LESBO-TRANS-FOBICAS, 
RACISTAS, XENOFOBICAS E CAPACITISTAS NOS TROTES UNIVERSITARIOS. 

SIM Concluída

2018
A SME socializa as Diretrizes Curriculares Municipal da ERER e formação dos profissionais. SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, o NEAB é um dos espaços da Universidade que tem contribuído para a 
formação inicial e continuada dos professores, no que toca a essas questões da ERER. O AYA igualmente. SIM Concluída

2019 A SME socializa as Diretrizes Curriculares Municipal da ERER e formação dos profissionais. SIM Concluída
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, o NEAB é um dos espaços da Universidade que tem contribuído para a 
formação inicial e continuada dos professores, no que toca a essas questões da ERER. O AYA igualmente. SIM Concluída

2020 A SME promove a socialização das Matriz Curricular Municipal da ERER e formação ao profissionais. SIM Concluída

No NDI - a questão é contemplada no momento da escolha de livros e brinquedos. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
20.6 Criar um centro de referência da diversidade com documentação, 
biblioteca, midioteca,museus, exposições para divulgar valores, 
pensamento, jeitos de ser e viver dos diferentes grupos étnicos-raciais 
brasileiros, particularmente, a população de origem africana e indígna.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016
UDESC - O NEAB da UDESC tem uma biblioteca de referência utilizada interna e externamente, nomeadamente em ações de 
extensão voltadas para a formação de professores. SIM Concluída

IFSC - Propor e desenvolver projeto entre o IFSC e a PMF, com o objetivo de atender esta estratégia. SIM Concluída

2017

UDESC - O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem uma 
biblioteca de referência utilizada interna e externamente, nomeadamente em ações de extensão voltadas para a formação de 
professores.

SIM Concluída

UFSC - Atualmente, e mantendo sua relevância nos Cenários Arqueológico, Antropológico, Museológico e Histórico da Região 
Sul, o Museu de Arqueologia e Etnologia - MArquE/UFSC faz parte da Rede de Museus Universitários, possui parcerias 
importantes quanto ao endosso a obras de interesse público, atende pesquisadores interessados nos acervos aqui 
salvaguardados e que desenvolvem teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, bem como relatos de estágio, atua 
com populações indígenas, recebe escolas das Redes Pública e Privada, atua na formação de professores, organiza eventos, 
sendo referência no Estado nas questões de conservação de acervos, entre outras ações. Além disso, e em articulação com 
demandas locais, o Museu de Arqueologia e Etnologia - MArquE está aberto à visitação de terça à sexta e no primeiro sábado de 
cada mês, desenvolvendo atividades educativas junto a diferentes públicos, notadamente o escolar, se constituindo como uma 
referência para as Redes Pública e privada de ensino e, neste momento, trabalha no projeto de uma nova exposição temporária 
sobre Franklin Cascaes. Dados que podem ser consultados nos seguintes documentos: Plano Museológico 2016-2021 e o 
Relatório Anual de Atividades 2017, ambos publicados na página do Museu de Arqueologia e Etnologia - MarquE (http://museu.
ufsc.br/).

SIM Concluída

2018
A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, O NEAB tem uma biblioteca de referência utilizada interna e 
externamente, nomeadamente em ações de extensão voltadas para a formação de professores. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC destaca nesta estratégia a importância do MArquE/UFSC, o qual faz parte da 
Rede de Museus Universitários. SIM Concluída

NDI/UFSC - Por estar vinculado à UFSC o NDI se integra às ações promovidas pela universidade. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
20.7 Realizar campanhas educativas nas diferentes linguagens 
midiáticas, abordando a diversidade étnico-racial e o combate a qualquer 
tipo de discriminação.

Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 2.366; 2.368; 4.653;                                                                                                                                                                            Executou estratégia? Parcialmente

2016
SENAC - Além dos conhecimentos teóricos e técnicos específicos do curso, fazem parte dos conteúdos disciplinares a Educação 
das relações étnico-raciais; e História e Cultura Afro-brasileira, Africana e indígena (tema transversal). Além disso, o curso 
contempla a conscientização e mobilização de seus pares, no intuito de estimular uma postura ética e socialmente responsável 
com relação à diversidade cultural. As temáticas étnicas são desenvolvidas como temas transversais apresentadas nos Planos 
de Ensino das disciplinas. As práticas pedagógicas incentivam a comunidade acadêmica na aplicação de ações de cunho social.  
Além destas as faculdades priorizam atividades (palestras e eventos) para promoção de reflexão dos alunos. Destacamos em 
especial as atividades realizadas no dia 20 de novembro, comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra.

SIM Concluída

2017

No SENAC, além dos conhecimentos teóricos e técnicos específicos do curso, fazem parte dos conteúdos disciplinares a 
Educação das Relações Étnico-Raciais; e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena (tema transversal). Além disso, o 
curso contempla a conscientização e mobilização de seus pares, no intuito de estimular uma postura ética e socialmente 
responsável com relação à Diversidade Cultural. As Temáticas Étnicas são desenvolvidas como Temas Transversais 
apresentadas nos Planos de Ensino das disciplinas. As práticas pedagógicas incentivam a comunidade acadêmica na aplicação 
de ações de cunho social. Além destas as faculdades priorizam atividades (palestras e eventos) para promoção de reflexão dos 
alunos. Destacamos em especial as atividades realizadas no dia 20 de novembro, comemoração do Dia Nacional da Consciência 
Negra.

SIM Concluída

2018

NDI/UFSC - Por estar vinculado à UFSC o NDI se integra às ações promovidas pela universidade. SIM Concluída

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC oferece além dos conhecimentos teóricos e técnicos específicos do 
curso, fazem parte dos conteúdos disciplinares a Educação das relações étnico-raciais e; História e Cultura Afro-brasileira, 
Africana e indígena (tema transversal). Além disso, o curso contempla a conscientização e mobilização de seus pares, no intuito 
de estimular uma postura ética e socialmente responsável com relação à diversidade cultural. As temáticas étnicas são 
desenvolvidas como temas transversais apresentadas nos Planos de Ensino das disciplinas. As práticas pedagógicas incentivam 
a comunidade acadêmica na aplicação de ações de cunho social. Além destas as faculdades priorizam atividades (palestras e 
eventos) para promoção de reflexão dos alunos. Destaca-se em especial as atividades realizadas no dia 20 de novembro, 
comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra.

SIM Concluída

2019

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem uma campanha institucional, iniciada na FAED e adotada para toda a 
Universidade tratando desta questão. SIM Concluída

NDI/UFSC - Por estar vinculado à UFSC ao NDI se integra às ações promovidas pela universidade. SIM Concluída



2019 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC oferece além dos conhecimentos teóricos e técnicos específicos do 
curso, fazem parte dos conteúdos disciplinares a Educação das relações étnico-raciais e; História e Cultura Afro-brasileira, 
Africana e indígena (tema transversal). Além disso, o curso contempla a conscientização e mobilização de seus pares, no intuito 
de estimular uma postura ética e socialmente responsável com relação à diversidade cultural. As temáticas étnicas são 
desenvolvidas como temas transversais apresentadas nos Planos de Ensino das disciplinas. As práticas pedagógicas incentivam 
a comunidade acadêmica na aplicação de ações de cunho social.Além destas as faculdades priorizam atividades (palestras e 
eventos) para promoção de reflexão dos alunos. Destaca-se em especial as atividades realizadas no dia 20 de novembro, 
comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra.

SIM Concluída

2020

A UDESC faz campanha institucional, que se volta para o combate às desigualdades, violências, preconceitos, discriminação e 
bullyng. SIM Concluída

O SENAC oferece  além dos conhecimentos teóricos e técnicos específicos do curso,fazem parte dos conteúdos disciplinares a 
Educação das relações étnico-raciais; e História e Cultura Afro brasileira,Africana e indígena (tema transversal). Além disso,o 
curso contempla a conscientização e mobilização de seus pares, no intuito de estimular uma postura ética e socialmente 
responsável com relação à diversidade cultural. As temáticas étnicas são desenvolvidas como temas transversais apresentadas 
nos Planos de Ensino das disciplinas. As práticas pedagógicas incentivam a comunidade acadêmica na aplicação de ações de 
cunho social.Além destas as faculdades priorizam atividades (palestras e eventos) para promoção de reflexão dosalunos. 
Destacamos em especial as atividadesrealizadas no dia 20 de novembro, comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra.

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
20.8 Promover formação continuada sistêmica e regular, aos 
profissionais de educação sobre diversidade étnico-racial, articulada 
com os movimentos sociais, as instituições de ensino superior.

Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta 

estratégia: 2.173; 2.179; 4.653;                                                                                                                                                                                                    
Executou estratégia? Parcialmente

2016 UDESC- Ações desenvolvidas pelo NEAB e pelo AYA. SIM Concluída

2017 SME - Parcialmente, necessidade de regularidade da discussão com todos os profissionais que atuam na Rede. SIM Concluída

2018
A SME executa esta estratégia e considera que deve haver mais regularidade da discussão com todos os profissionais que 
atuam na Rede. SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem ações desenvolvidas pelo NEAB e pelo AYA. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC oferece Programa de Formação Continuada. Oficinas ofertadas na Semana 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFsc e visita às escolas. SIM Concluída

2019
A SME executa esta estratégia e considera que deve haver mais regularidade da discussão com todos os profissionais que 
atuam na Rede. A temática da diversidade consta nos documentos normativos da Rede Municipal. SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem ações desenvolvidas pelo NEAB e pelo
AYA. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC oferece Programa de Formação Continuada. Oficinas ofertadas na Semana 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC e visita às escolas. SIM Concluída

2020
A SME executa esta estratégia e considera necessário manter a regularidade da discussão com todos os profissionais que atuam 
na Rede. A DEI participa dos grupos de formação centralizada que tratam da educação das Relações Étnico-Raciais, realiza 
formação nas unidades educativas acerca da ERER.

SIM Concluída

No NDI o tema está incluído na formação continuada, sendo desenvolvido em parceria com grupos de pesquisa do Centro de 
Ciências da Educação e Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

20.9 Garantir a formação continuada, com uma carga horária mínima de 
120 horas, para os profissionais da educação, na Educação das Relações 
étnico-raciais (ERER), que atuem nos diferentes sistemas de ensino em 
30% até um ano, após a aprovação deste Plano, 50% até cinco anos e 
100% até o oitavo ano desse plano.

Nas LOAs de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.173; 2.179; 4.653; Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia iniciada conforme caderno de Formação Planejamento/DEI (Departamento de Educação Infantil) –DEF 
(Departamento deEducação Fundamental)- EJA(Educação de Jovens e Adultos). SIM Concluída

2017 SME - Parcialmente,necessidade de formação para além do Seminário da Diversidade. SIM Concluída

2018
A SME executa esta estratégia e deve pautar a ERER em todos os grupos de formação da Educação Infantil, Educação 
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, bem como a continuidade da realização do Seminário Diversidade Étnico 
Racial.

SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC executa a estratégia conforme caderno de Formação Planejamento/DEI 
(Departamento de Educação Infantil) –DEF (Departamento de Educação Fundamental). SIM Concluída

2019
A SME executa esta estratégia e deve pautar a ERER em todos os grupos de formação da Educação Infantil, Educação 
Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, bem como a continuidade da realização do Seminário Diversidade Étnico 
Racial.

SIM Concluída

UFSC - A Universidade Federal de Santa Catarina, executa a estratégia conforme caderno de Formação Planejamento/DEI 
(Departamento de Educação Infantil) –DEF (Departamento de Educação Fundamental) SIM Concluída

2020  SME -  Necessidade de continuar pautando a ERER em todos os grupos de formação da Educação Infantil, Educação 
Fundamental e da  Educação de Jovens e Adultos. Continuidade da realização do Seminário Diversidade Étnico Racial. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

20.10 Garantir a efetivação das Leis Federais n° 10.639/03, n° 11.645/08 
que tratam da Educação das Relações étnico-raciais e do ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena em todos os 
estabelecimentos de ensino público e privado, bem como da Lei Municipal 
n° 4.446/94, que institui a inclusão do conteúdo de história afro-brasileira 
nos currículos de todas as escolas municipais de Florianópolis.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - Estratégia com indicação de elaborar um instrumento de monitoramento das ações referentes a ERER, (Educação para as 
relações Étnico-raciais)  articular junto com o CME (Conselho Municipal de Educação), comissão de Educação e Câmara de 
vereadores para garantir a implementação da LEI, incluindo as especificidades indígenas. 

SIM Concluída

2017

SME - Implementação da Matriz Curricular da ERER para Educação Básica,Diretrizes Curriculares para Educação para as 
Relações Étnico-Raciais - ERER do Conselho Municipal de Educação - CME,Indicação nos documentos normativos da rede 
municipal de Ensino. Estratégia com indicação de elaborar um instrumento de monitoramento das ações referentes a Educação 
para as Relações Étnico-Raciais  - ERER, articular junto com o Conselho Municipal de Educação  - CME comissão de Educação 
e Câmara de Vereadores para garantir a implementação da LEI, incluindo as especificidades indígenas.

SIM Concluída



2017
SENAC - Entendemos a criança como um ser histórico e cultural e, dessa forma,reconhecemos e valorizarmos a trajetória de seu 
grupo étnico e de sua particularidade como sujeito único. Trabalhamos para que se construa uma sociedade mais justa, na qual 
todos tem os mesmos direitos e são valorizados de maneira igualitária. Assim, assumimos, em nossas práticas diárias, que o 
combate à descriminalização de qualquer tipo é papel da escola enquanto formadora de sujeitos ativos e atuantes. 

SIM Concluída

2018
A SME executa a estratégia com a implementação da Matriz Curricular da ERER para Educação Básica, Diretrizes Curriculares 
para Educação para as Relações Étnico-Raciais - ERER do Conselho Municipal de Educação - CME (Resolução 02/2009); 
indicação nos documentos normativos da Rede Municipal de Ensino.
As questões da diversidade, diferença e identidades estão contempladas na Proposta Curricular do NDI, bem como nas práticas 
pedagógicas.

SIM Concluída

2019
A SME executa a estratégia com a implementação da Matriz Curricular da ERER para Educação Básica, Diretrizes Curriculares 
para Educação para as Relações Étnico-Raciais - ERER do Conselho Municipal de Educação - CME (Resolução nº 02/2009); 
indicação nos documentos normativos da Rede Municipal de Ensino. SME/DEI realiza nesta área formação aos profissionais da 
educação infantil.

SIM Concluída

NDI/UFSC - As questões da diversidade, diferença e identidades estão contempladas na Proposta Curricular do NDI, bem como 
nas práticas pedagógicas SIM Concluída

2020 A SME executa a estratégia com a implementação da Matriz Curricular da ERER para Educação Básica, Diretrizes Curriculares 
para Educação para as Relações Étnico-Raciais - ERER do Conselho Municipal de Educação - CME (Resolução 02/2009) 
Indicação nos documentos normativos da rede Municipal de Ensino. Realização de formação acerca da ERER.

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
20.11 Incluir o quesito cor/raça conforme categorização do IBGE em 
todos os indicadores e diagnósticos a serem realizado no âmbito da rede 
municipal pública e privado de ensino.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 SME - O Sistema SGE segue a categorização do IBGE referente ao quesito cor/raça. Este dado é colhido no momento da 
matrícula dos alunos, possibilitando a inserção em diversos documentos e relatórios para aferição de indicadores e para 
diagnósticos.

SIM Concluída

2017 SME - Parcialmente,inclusão na ficha de matrícula e no cadastro dos profissionais que atuam na Rede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
No SENAC - este dado é colhido no momento da matrícula dos alunos, possibilitando a inserção em diversos documentos e 
relatórios para aferição de indicadores e para diagnósticos.

SIM Concluída

2018
A SME executa esta estratégia com a inclusão desta questão na ficha de matrícula e no cadastro dos profissionais que atuam na 
Rede Municipal de Ensino. SIM Concluída

No NDI esta questão é facultativa às famílias SIM Concluída

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC colhe o dado  no momento da matrícula dos alunos, possibilitando a 
inserção em diversos documentos e relatórios para aferição de indicadores e para diagnósticos. SIM Concluída

2019
A SME executa esta estratégia com a inclusão desta questão na ficha de matrícula e no cadastro dos profissionais que atuam na 
Rede Municipal de Ensino. SIM Concluída

No NDI esta questão é facultativa às famílias SIM Concluída
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC colhe o dado no momento da matrícula dos alunos, possibilitando a 
inserção em diversos documentos e relatórios para aferição de  indicadores e para diagnósticos. SIM Concluída

2020
SME - Inclusão na ficha de matrícula e no cadastro dos profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
No NDI o  quesito está incluído nos dados cadastrais registrados no sistema. SIM Concluída

No SENAC este dado é colhido no momento da matrícula dos alunos, possibilitando a inserção em diversos documentos e 
relatórios para aferição de indicadores e para diagnósticos. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
20.12 Criar, incentivar e estabelecer recursos para grupos e núcleos de 
estudos dos profissionais da educação, que desenvolvam pesquisas 
sobre temas de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, para 
serem trabalhados nas redes de ensino.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foi identificado o seguinte Projeto/Atividade 
vinculado a esta estratégia: 4.653; 

 

Executou estratégia? Parcialmente

2016 UDESC - Projetos no âmbito do NEAB e do AYA UDESC se debruçam sobre esta temática e se voltam para a formação de 
professores nas redes públicas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. SIM Concluída

2017

UDESC- Projetos no âmbito do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB e do Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e 
Decoloniais - AYA Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC se debruçam sobre esta temática e se voltam para a 
formação de professores nas Redes Públicas, envolvendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

SIM Concluída

UFSC - O ALTERITAS: Diferença, Arte e Educação, é um grupo de Pesquisa e Extensão, localizado no Centro de Ciências da 
Educação- CED, da Universidade Federal de Santa Catarina. O grupo foi criado em 1996 e desenvolve pesquisas e extensão 
com vistas a valorizar as diferenças e o protagonismo dos Movimentos Sociais pela Equidade Racial e de Gênero, tendo como 
princípio o Diálogo na Pluralidade. Seus Projetos atualmente articulam Pesquisas em ações afirmativas, Gênero e Relações 
Raciais. Entre os anos de 2014 a 2016 desenvolveu o Projeto “Negras Vozes: Arte, Presença e Memória”, com Mostra Itinerante 
sobre Intelectuais Negros e Saraus Poético-Musicais; em 2016 realizou o Curso de Extensão “Introdução ao pensamento de 
Frantz Fanon”; de 2016 a 2017 organizou o III Congresso de Pesquisadores/as Negro/as da Região Sul (Negros e Negras no Sul 
do Brasil Desenvolvimento, Patrimônio e Cultura Afro-brasileira - COPENE SUL); e atualmente esta desenvolvendo o Projeto de 
Pesquisa e Extensão: Negras Vozes e Acervo Digital “Resistências Negras em Santa Catarina”, de 2017 a 2018. Projeto de 
extensão coletivo afro Floripa- valorização das praticas de Maracatu, dança e percepção Africana, capoeira angola e afoxé, 
capoeira e outros ritmos de cultura popular. 

SIM Concluída

2018

A SME executa esta estratégia com a criação de grupo de estudos para profissionais da rede municipal, pesquisadores, e outros 
interessados. SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem projetos no âmbito do NEAB e do AYA que se debruçam sobre esta 
temática e se voltam para a formação de professores nas redes públicas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui Centro de Ciências da Educação (CED), no qual foi criado um grupo, 
em 1996 - O ALTERITAS: Diferença, Arte e Educação - que desenvolve pesquisas e extensão com vistas a valorizar as 
diferenças e o protagonismo dos movimentos sociais pela equidade racial e de gênero, tendo como princípio o diálogo na 
pluralidade. Seus projetos articulam pesquisas em ações afirmativas, gênero e relações raciais. Desenvolveu o projeto de 
pesquisa e extensão: Negras Vozes e Acervo Digital “Resistências Negras em Santa Catarina”, de 2017 a 2018. Projeto de 
extensão coletivo “Afro Floripa” - valorização das práticas de Maracatu, dança e percepção Africana, capoeira angola e afoxé, 
capoeira e outros ritmos de cultura popular.

SIM Concluída

2019

A SME executa esta estratégia com a criação de grupo de estudos para profissionais da rede municipal, pesquisadores, e outros 
interessados. SME/DEI realiza nesta área formação aos profissionais da educação infantil. SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem projetos no âmbito do NEAB e do AYA que se debruçam sobre esta 
temática e se voltam para a formação de professores nas redes públicas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. SIM Concluída



2019 A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC possui Centro de Ciências da Educação (CED), no qual foi criado um grupo, 
em 1996 - O ALTERITAS: Diferença, Arte e Educação  desenvolve pesquisas e extensão com vistas a valorizar as diferenças e o 
protagonismo dos movimentos sociais pela equidade racial e de gênero, tendo como princípio o diálogo na pluralidade. Seus 
projetos articulam pesquisas em ações afirmativas, gênero e relações raciais. Desenvolveu o projeto de pesquisa e extensão: 
Negras Vozes e Acervo Digital “Resistências Negras em Santa Catarina”, de 2017 a 2018. Projeto de extensão coletivo “Afro 
Floripa” - valorização das práticas de Maracatu, dança e percepção Africana, capoeira angola e afoxé, capoeira e outros ritmos 
de cultura popular.

SIM Concluída

2020

A SME executa esta estratégia com a criação de grupo de estudos para profissionais da rede municipal, pesquisadores, e outros 
interessados. SIM Concluída

No NDI  já existe articulação com grupos do Centro de Ciências da Educação e Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFSC que discutem essa temática.                                                                                                UFSC - O ALTERITAS: 
Diferença, Arte e Educação, é um grupo de pesquisa e extensão, localizado no Centro de Ciências da Educação (CED), da 
Universidade Federal de Santa Catarina. O grupo foi criado em 1996 e desenvolve pesquisas e extensão com vistas a valorizar 
as diferenças e o protagonismo dos movimentos sociais pela equidade racial e de gênero, tendo como princípio o diálogo na 
pluralidade. Seus projetos atualmente articulam pesquisas em ações afirmativas, gênero e relações raciais. Desenvolveu o 
projeto de pesquisa e extensão: Negras Vozes e Acervo Digital “Resistências Negras em Santa Catarina”, de 2017 a 2018. 
Projeto de extensão coletivo afro Floripa- valorização das praticas de Maracatu, dança e percepção Africana, capoeira angola e 
afoxé, capoeira e outros ritmos de cultura popular.

SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
20.13 Promover o reconhecimento da liberdade de consciência e 
expressão religiosa e o respeito às religiões de todas as matrizes étnico-
raciais nas redes de ensino.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016 SENAC - Assim como os demais temas relacionados, o programa SENAC de inclusão trabalha com as temáticas envolvidas. SIM Concluída

2017
A SME -  Diretoria de Ensino Fundamental - DEF, apoia e incentiva que todas as unidades discutam e respeitem todas as 
manifestações religiosas. SIM Concluída

SENAC - Assim como os demais temas relacionados, o programa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC de 
inclusão trabalha com as temáticas envolvidas. SIM Concluída

2018
A SME -  Diretoria de Ensino Fundamental – DEF, apoia e incentiva que todas as unidades discutam e respeitem todas as 
manifestações religiosas. SIM Concluída

A UFSC -  Universidade Federal de Santa Catarina, promove através da SAAD/UFSC. SIM Concluída

SENAC - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, assim como os demais temas relacionados, o programa Senac de 
inclusão trabalha com as temáticas envolvidas. SIM Concluída

2019
A SME -  Diretoria de Ensino Fundamental – DEF, apoia e incentiva que todas as unidades discutam e respeitem todas as 
manifestações religiosas. SME/DEI realiza nesta área formação aos profissionais da educação infantil. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC promove através da SAAD/UFSC. SIM Concluída

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, assim como os demais temas relacionados, o programa Senac de 
inclusão trabalha com as temáticas envolvidas SIM Concluída

2020
A Rede Municipal de Ensino apoia e incentiva que todas as unidades discutam e respeitem todas as manifestações religiosas. 
Realização de formação acerca da ERER.    SIM Concluída

No  NDI o tema está incluído na proposta curricular nos projetos e práticas pedagógicas dos grupos de crianças. SIM Concluída

No SENAC, assim como os demais temas relacionados, o programa Senac de inclusão trabalha com as temáticas envolvidas. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
20.14 Promover e implementar políticas de ações afirmativas, de 
reparação e de valorização da história, da cultura e da identidade da 
população historicamente excluída, como a população de origem africana 
e indígena, em todas as Redes de Ensino, a partir da aprovação do Plano.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.366; 4.653;  

Executou estratégia? Parcialmente

2016
UDESC - Projetos no âmbito do NEAB e do AYA se debruçam sobre esta temática e se voltam para a formação de professores 
nas redes públicas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. SIM Concluída

SENAC - Assim como os demais temas relacionados, o programa SENAC de inclusão trabalha com as temáticas envolvidas. SIM Concluída

2017

SME - Programa de Diversidade Étnico-Racial no âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SME, aquisição de materiais 
que contemplam a temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais - ERER, Programa de Formação Continuada. SIM Concluída

SENAC - Assim como os demais temas relacionados, o programa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC de 
inclusão trabalha com as temáticas envolvidas. SIM Concluída

UDESC - Projetos no âmbito do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB e Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e 
Decoloniais - AYA Universidade do Sul de Santa Catarina - UDESC se debruçam sobre esta temática e se voltam para a 
Formação de Professores nas Redes Públicas, envolvendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina -UDESC tem a Resolução Nº 017/2011 –Conselho Universitário - CONSUNI que 
regulamente o Programa de Ações Afirmativas da Universidade. SIM Concluída

2018

A SME desenvolve o Programa de Diversidade Étnico-Racial; aquisição de materiais que contemplam a temática da Educação 
para as Relações Étnico-Raciais – ERER e Programa de Formação Continuada. SIM Concluída

A UDESC -  Universidade do Estado de Santa Catarina, tem projetos no âmbito do NEAB e do AYA que se debruçam sobre esta 
temática e se voltam para a formação de professores nas redes públicas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. A 
UDESC tem a Resolução nº 017/2011 – CONSUNI que regulamenta o Programa de Ações Afirmativas da Universidade. 
Atualmente tem inclusive ações afirmativas na pós-graduação.

SIM Concluída

A UFSC -  Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC implementou a partir de 2015 mediante as Resoluções internas da 
UFSC. As questões da diversidade, diferença e identidades estão contempladas na Proposta Curricular do NDI, bem como nas 
práticas pedagógicas.

SIM Concluída

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, assim como os demais temas relacionados, o programa Senac de 
inclusão trabalha com as temáticas envolvidas. SIM Concluída

2019

A SME desenvolve o Programa de Diversidade Étnico-Racial; aquisição de materiais que contemplam a temática da Educação 
para as Relações Étnico-Raciais – ERER e Programa de Formação Continuada. SME/DEI realiza nesta área formação aos 
profissionais da educação infantil.

SIM Concluída

A Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC tem projetos no âmbito do NEAB e do AYA que se debruçam sobre esta 
temática e se voltam para a formação de professores nas redes públicas, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão. A 
UDESC tem a Resolução nº 017/2011 – CONSUNI que regulamenta o Programa de Ações Afirmativas da Universidade. 
Atualmente tem inclusive açõesafirmativas na pós-graduação. Em 2019 a política de ações afirmativas na pós-graduação 
envolveu mais cursos, com aspectos específicos destacados em editais de seleção.

SIM Concluída



2019
A UFSC -  Universidade Federal de Santa Catarina, implementou a partir de 2015 mediante as Resoluções internas da UFSC. SIM Concluída

NDI - As questões da diversidade, diferença e identidades estão contempladas na Proposta Curricular do NDI, bem como nas 
práticas pedagógicas. SIM Concluída

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, assim como os demais temas relacionados,
o programa Senac de inclusão trabalha com as temáticas envolvidas. SIM Concluída

2020

A SME desenvolve Programa de Diversidade Étnico-Racial no âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SME. Aquisição de 
materiais que contemplam a temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais - ERER Programa de Formação 
Continuada.

SIM Concluída

NDI - Foi instituída uma comissão entre NDI e CA da UFSC pra implementação de ações afirmativas na Educação Básica da 
UFSC. SIM Concluída

O SENAC, assim como os demais temas relacionados, o programa de inclusão trabalha com as
temáticas envolvidas. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

20.15 Garantir que os Projetos Políticos Pedagógicos das instituições de 
ensino básico e superior públicas e privadas apresentem definições, 
visando ao combate do racismo e das discriminações, com metas para 
implementar as Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações 
étnico-raciais.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016
SME - Estratégia iniciada por meio dos Pareceres do PPP (Projeto Político Pedagógico) e Resolução 002/2009. SIM Concluída

O SENAC já incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a partir do atendimento da legislação e da inserção 
dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

2017
A SME - Indicação nas Resoluções do Conselho Municipal de Educação - CME. SIM Concluída

O SENAC -  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, já incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a 
partir do atendimento da legislação e da inserção dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

2018

A SME executa a estratégia com as Resoluções do Conselho Municipal de Educação - CME. SIM Concluída

A UFSC -  Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC executa a estratégia por meio dos Pareceres do PPP (Projeto Político 
Pedagógico) e Resolução nº 002/2009 SIM Concluída

O SENAC já incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a partir do atendimento da legislação e da inserção 
dos assuntos como temas transversais SIM Concluída

O SENAC -  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a 
partir do atendimento da legislação e da inserção dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

A UNISUL -  Universidade do Sul de Santa Catarina, contempla em seus PPC informações em relação às temáticas, de modo a 
atender os requisitos legais estabelecidos pelo MEC. SIM Concluída

2019

A SME executa a estratégia com as Resoluções do Conselho Municipal de Educação - CME. SIM Concluída

A UFSC -  Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC executa a estratégia por meio dos Pareceres do PPP (Projeto Político 
Pedagógico) e Resolução nº 002/2009 SIM Concluída

No NDI - As questões da diversidade, diferença e identidades estão contempladas na Proposta Curricular do NDI, bem como nas 
práticas pedagógicas. SIM Concluída

O SENAC -  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a 
partir do atendimento da legislação e da inserção dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

A UNISUL -  Universidade do Sul de Santa Catarina, contempla em seus PPC informações em relação às temáticas, de modo a 
atender os requisitos legais estabelecidos pelo MEC. SIM Concluída

2020

A SME executa estratégia com indicação nas Resoluções do Conselho Municipal de Educação - CME. Orienta, via 
assessoramento pedagógico, para que os PPP’s contemplem os aspectos referentes a ERER, conforme parecer emitido 
anteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
No NDI o tema está incluído na proposta curricular  nos projetos e práticas pedagógicas dos grupos de crianças.

SIM Concluída

No NDI o tema está incluído na proposta curricular  nos projetos e práticas pedagógicas dos grupos de crianças. SIM Concluída

O Senac já incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a partir do atendimento da legislação e da inserção 
dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

20.16 Sistematizar e divulgar, anualmente, informações do Censo Escolar 
- com recorte de raça/cor -sobre matrícula, permanência e fluxo escolar 
(evasão, aprovação, distorção idade/ano e oconcluintesacima de 15 anos 
de idade) por escola para a construção de indicadores que permitam a 
avaliação e o monitoramento da implementação deste plano.

 Nas LOAs de 2018, 2019, 2020, foram identificados os seguintes 
Projetos/Atividades vinculados a esta estratégia: 2.151; 2.368;                                                                    Executou estratégia? Parcialmente

2017 SME - Divulgação anual dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, porém 
ainda não é feito recorte de raça/cor, matrícula, permanência, fluxo escola (evasão escolar, aprovação, distorção idade/ano) 
Diretoria de Avaliação e Supervisão- DAS.

SIM Concluída

2018
SME -Estratégia executada pela SME com a divulgação anual dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, porém ainda não é feito recorte de raça/cor, matrícula, permanência, fluxo escolar (evasão 
escolar, aprovação, distorção idade/ano).

SIM Concluída

A UFSC -  Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, através do Sistema de Controle Acadêmico – CAGR/UFSC 
consegue-se acessar a estes dados, entretanto, não está sistematizado e ou divulgado. SIM Concluída

2019
Estratégia executada pela SME com a divulgação anual dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - INEP, porém ainda não é feito recorte de raça/cor,matrícula, permanência, fluxo escolar (evasão escolar, 
aprovação, distorção idade/ano). A SME/DIPED realiza a capacitação da equipe da SME que atua junto ao Censo Escolar.

SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, através do Sistema de Controle Acadêmico – CAGR/UFSC consegue-se 
acessar a estes dados, entretanto, não está sistematizado e ou divulgado. SIM Concluída

2020
Estratégia executada pela SME com a divulgação anual dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - INEP, porém ainda não é feito recorte de raça/cor, matrícula, permanência, fluxo escolar (evasão escolar, 
aprovação, distorção idade/ano) DIPED.                                                                                                                                                                                                            
UFSC -  Disponível no site: https://saad.ufsc.br/ Os dados incluem ingressos por cotas, classificação geral ou vagas 
suplementares.

SIM Concluída

Obs.:



ESTRATÉGIA
20.17 Articular a cooperação entre os sistemas de ensino, 
instituições de ensino superior, núcleos de estudos e pesquisas, 
escolas, movimentos sociais e comunidade, para elaboração de um 
Plano Municipal de Promoção da Diversidade étnico-racial.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2017
SME -  Contemplando a Matriz Curricular para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis de 2016, a Secretaria Municipal de Educação em 2017, realizou formações que abordaram a temática: 
Matriz Curricular para Educação Étnico-Racial na Educação Infantil: Discurso em pauta, e também o XI Seminário da Diversidade 
Étnico-Racial.

SIM Concluída

2018 A SME executa esta estratégia com a Matriz Curricular para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica/2016, 
com a realização, em 2018, de formações que abordaram a temática: Matriz Curricular para Educação Étnico-Racial na 
Educação Infantil: Discurso em pauta e também com o XII Seminário da Diversidade Étnico-Racial. 

SIM Concluída

2019
A SME executa esta estratégia com a Matriz Curricular para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais na Educação Básica/2016, 
com a realização, em 2018, de formações que abordaram a
temática: Matriz Curricular para Educação Étnico-Racial na Educação Infantil: Discurso em pauta e
também com o XII Seminário da Diversidade Étnico-Racial. Falta articulação com as outras redes
para elaboração de um Plano Municipal de Promoção da Diversidade étnico-racial.

SIM Concluída

2020
A SME vê a necessidade de uma articulação com as outras redes para elaboração de um Plano Municipal.                                                                                                                                                                                      
No NDI já existe a articulação  com o Colégio de Aplicação da UFSC, bem como com grupos do Centro de Ciências da Educação 
e Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC que discutem essa temática. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA
20.18 Instituir, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, uma 
comissão de acompanhamento da implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para 
o ensino e cultura afro-brasileira e africana.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2018 Na SME conta com um setor responsável pela implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das 
relações étnico-raciais e para o ensino e cultura afro-brasileira e africana. SIM Concluída

2019 Na SME conta com um setor responsável pela implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das 
relações étnico-raciais e para o ensino e cultura afro-brasileira e africana. SIM Concluída

2020 O Senac já incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, apartir do atendimento da legislação e da inserção 
dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

Obs.:

ESTRATÉGIA

20.19 Propor que todas as Redes de Ensino, ao (re) formularem os 
projetos político-pedagógicos,estabeleçam ações que combatam o 
racismo e qualquer tipo de preconceito, bem como assegurarem práticas 
que promovam a inclusão e a aprendizagem dos direitos humanos de 
todos estudantes.

Previsão Orçamentária da Ação 
(LOA) Executou estratégia? Parcialmente

2016
SME - Estratégia iniciada por meio dos Pareceres do PPP (Projeto Político Pedagógico), Resolução 002/2009 e Resolução 
003/2009. SIM Concluída

O SENAC já incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a partir do atendimento da legislação e da inserção 
dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

2017
SME - Estratégia iniciada por meio dos Pareceres do Projeto Político Pedagógico- PPP, Resolução 002/2009 e Resolução 
003/2009. SIM Concluída

O SENAC -  Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, já incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a 
partir do atendimento da legislação e da inserção dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

2018
SME - Estratégia iniciada por meio dos pareceres do Projeto Político Pedagógico - PPP, Resolução 002/2009 e Resolução 
003/2009. SIM Concluída

A Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC estratégia iniciada por meio dos Pareceres do PPP (Projeto Político 
Pedagógico), Resolução 002/2009 e Resolução 003/2009."                                                                SIM Concluída

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a partir 
do atendimento da legislação e da inserção dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

2019
SME - Secretaria |Municipal de Educação - Estratégia iniciada por meio dos pareceres do Projeto Político Pedagógico - PPP, 
Resolução nº 002/2009 e Resolução nº 003/2009. SME/DEI realiza nesta área formação aos profissionais da educação infantil. SIM Concluída

A UFSC -  Universidade Federal de Santa Catarina, estratégia iniciada por meio dos Pareceres do PPP (Projeto Político 
Pedagógico), Resolução nº 002/2009 e Resolução nº 003/2009. SIM Concluída

O SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, incluiu essa temática nos seus Projetos Pedagógicos de Curso, a 
partir do atendimento da legislação e da inserção dos assuntos como temas transversais. SIM Concluída

2020
SME - Estratégia iniciada por meio dos Pareceres do Projeto Político Pedagógico- PPP, Resolução 002/2009 e Resolução 
001/2019, na rede municipal de ensino. Orientações, via assessoramento pedagógico, para que os PPP’s contemplem os 
aspectos referentes a ERER, conforme parecer emitido anteriormente.                                                                                                                                                                                       
No NDI o tema está incluído na proposta curricular do NDI e nos projetos e práticas pedagógicas dos grupos de crianças.

SIM Concluída

Obs.:



Dados e Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação

Ficha Metodológica para os Indicadores 20A 

Meta 20

Assegurar a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-racial e para o Ensino de História 
da Cultura Afro-brasileira e Africana, assim como a Lei n° 11645/2008, em todos os estabelecimentos de
Ensino Público e Privado que ofertam a educação básica e ensino superior no município, em até cinco anos, após aprovação deste
plano.

Indicador 20A  Municipal Percentual de estabelecimentos de ensino com implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-
racial e para o Ensino de História da Cultura Afro-brasileira e Africana, assim como da Lei n° 11645/2008.

Níveis de desagregação Estado e Município




